ก

บทสรุปผู้บริหาร
การถอดบทเรี ย นพื ้ น ที ่ ต ำบลดงละคร อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครนายก “ดงละครโมเดล”
มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ ศึกษากระบวนการการร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ในพื้นที่ตำบล
ดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และ
โคก หนอง นา ในพื้น ที่ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และเพื่อศึกษาปัจจั ย แห่ ง
ความสำเร็ จ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ประชาชนของพื ้ น ที ่ ด งละคร ที ่ ท ำให้ เ ด็ ก เยาวชน ผู ้ ส ู ง อายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาและมีอาชีพและรายได้
มี ก ระบวนการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ประชาชนผ่ า นตั ว แสดง หลั ก (Players) ในชุ ม ชน
จนเกิดเป็นปฏิสัมพันธ์และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ผ่านรูปแบบ/ กลไก ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อการพัฒ นาคุ ณภาพชีว ิต ได้แก่ บ้าน (ครอบครัว ชุมชน สังคม) วัด และโรงเรียน (ราชการ) ทำให้เ กิ ด
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยใช้วิธีการศึกษาจากการสืบค้นเอกสาร บทความ แผนผัง และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจพื้นที่ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview)
จากการศึกษาพบว่าปัจ จัย แห่งความสำเร็จ ของดงละครโมเดล ในพื้นที่ตำบลดงละคร อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก มีด้วยกัน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านทุนทางสังคม (2) ปัจจัยทุนทางวัฒนธรรม
(3) ปัจจัยทางกายภาพ และ (4) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
๑. ปัจจัยด้านทุนทางสังคม ได้แก่ การมีผู้นำที่เข้มแข็งทั้งในส่วนของวัดและราชการ ได้แก่ พระมหาสิริ
วัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนและสังคมว่าเป็นพระนักพัฒนาที่เป็นผู้ริเริ่ม
การพัฒ นาพื้น ที่ตำบลดงละคร โจทย์ในการทำงานของเจ้าอาวาสวัดดงละคร คือ “เครือข่าย กำลังใจ และ
การพัฒนาคุณธรรม/ จริยธรรม” โดยเจ้าอาวาสเน้นให้แรงเสริมผ่านคำพูด คำสอน และการช่วยเหลือให้ประชาชน
ที่ยากลำบากให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและคนรอบข้างเพื่อให้ สร้างความรู้สึกถึง “การมีคุณค่า” ให้กับประชาชน และเน้นให้ความรู้
และการศึกษาแก่ประชาชน กล่าวได้ว่ าเจ้าอาวาสวัดดงละครเป็นผู้ริเริ่มการระดมทรัพยากรและสรรพกำลั ง
ทั้งจากในและนอกวัดดงละครเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากลำบาก เจ้าอาวาสวัดดงละครเปรียบเสมือนเป็น
ผู้ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในการเชื่อมผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนของบ้าน โรงเรียน ราชการ และโรงพยา บาล
เข้าด้วยกัน การลงเยี่ยมบ้านประชาชนเจ้าอาวาสวัดดงละครจะลงพื้นที่ไปด้วยทุกครั้ง เกิดเป็นวิถีใหม่ที่ประชาชน
ในพื้นที่คุ้นเคย ศรัทธา และเกิดความรู้ส ึกที่อยากเข้ามามีส ่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากการมีเจ้าอาวาส
วัดดงละครที่เป็นผู้นำที่เข้มแข็งแล้ว พื้นที่ตำบลดงละครยังมีผู้ใหญ่บ้านที่เข้มแข็งและมีความเป็นผู้นำ โดยทุกครั้งที่
มีกิจกรรมใหม่ๆที่ต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้านจะลงมือทำกิจกรรมนั้นๆ ด้วยตัวเอง
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เมื่อประชาชนเห็นว่าผู้นำลงมือทำด้วยตนเองจึงเกิดเป็นความรู้สึก
ที่ไม่นิ่งดูดายและต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
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๒. ปัจจัยทุนทางวัฒนธรรม ตำบลดงละครเป็นพื้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ มีเรื่องเล่าที่ สืบทอดกันมา
รุ่นสู่รุ่น แต่เดิมพื้นที่ตำบลดงละครเรียกขานกันว่าเป็นเมืองลับแล คำว่าดงละครถูกเล่าต่อๆ กันว่าชื่อดงละครนี้
มาจากการที่เวลากลางคืน ได้ยินเสียงดนตรี วงมโหรีแว่วมาจากในเมืองกลางป่า คล้ายกั บมีการเล่นละครในวัง
จึงเรียกว่าดงละคร ตำบลดงละครมีเมืองโบราณดงละครเป็นเมืองรูปไข่เกือบกลม มีคูน้ำและคันดินโดยรอบ
มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลดงละคร นอกจากนี้ คนตำบลดงละครมีความเชื่อว่าพื้นที่ตำบล
ดงละครเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ คนที่จะอยู่ในพื้นที่นี้ได้จะต้องเป็นคนดี หากมีคนไม่ดีเข้ามาในพื้นที่จะไม่สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ ส่งผลให้คนดงละครให้ความสำคัญกับทำความดีและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
3. ปัจจัยทางกายภาพ พื้นที่ตำบลดงละครมีลักษณะเด่นกล่าวคือเป็นพื้นที่ทรงกระทะคว่ำ เป็นที่ราบสูง
แต่ไม่ขาดน้ำ ส่งผลให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี และเป็นพื้นที่ที่มีดินดี ง่ายต่อการเพาะปลูก มีผลไม้และ
สมุน ไพรหลายชนิดที่ เป็น ที่ร ู้จ ักและเป็น สินค้าส่งออก ตลอดจนพื้นที่ตำบลดงละครมีล ักษณะทางกายภาพ
ที่มีองค์ประกอบของโคก หนอง นา โมเดล คือ เป็นพื้นที่สูง (โคก) มีหนองน้ำหรือแหล่งน้ำ (หนอง) และมีพื้นที่
ทำนา (นา) เกิดการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในพื้นที่ในการพัฒนาให้พื้นที่ภายในวัดดงละครเป็นศูนย์เรียนรู้
เรื่องโคก หนอง นา โมเดล ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มาศึกษาและนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
๔. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ตำบลดงละครมีการจัดเก็บข้อมูลรายครอบครัวผ่านการดำเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีฐานข้อมูลรายบุคคลและรายครอบครัว มีการบริหารจัดการและการตัดสินใจที่อยู่
บนพื้นฐานของการมีข้อมูลรองรับ นอกจากนี้ ตำบลดงละครมีการบริหารจัดการและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น
และมีเจ้าอาวาสวัดดงละครเป็นผู้ดูแลจัดสรรทรัพยากรจากในวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จึงกล่าวได้ว่า
ตำบลดงละครมีต้นทุนด้านการบริหารจัดการในรูปแบบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการคอยหนุนเสริม
ดังนั้น ดงละครโมเดล จึงเป็นผลสำเร็จของการประสานปัจจัยทั้ง ๔ ด้า นข้างต้น ภายใต้แนวคิดบ้าน
วัด และโรงเรีย น (ราชการ) เข้าด้ว ยกัน ได้แก่ (๑) ปัจจัยด้านทุน ทางสั ง คม (๒) ปัจจัยทุนทางวัฒ นธรรม
(๓) ปัจจัยทางกายภาพ และ (๔) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ส่งผลให้เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และ
คนด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลดงละครมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ ทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่มีความต่อเนื่อง ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ได้ ต รงตามความต้ อ งการยิ ่ ง ขึ ้ น และส่ ง ผลให้ ช ุ ม ชนดงละครมี ค วามเข้ ม แข็ ง ขึ ้ น จนเกิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม
ทั้งนี้ ในส่วนของแนวคิดโคก หนอง นา ในพื้นที่ตำบลดงละครนั้น เนื่องจากพื้นที่มีการนำแนวคิดโคก หนอง นา
มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ประมาณ ๓ เดือน จึงยังไม่เกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน แต่แนวคิดดังกล่าวส่งผลให้
เกิดกิจกรรมทางการเกษตรร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
ข้อเสนอแนะสำหรับ กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษย์ในการนำดงละครโมเดล
ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ ดังนี้
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1. ขั้นตอนของการค้นหาบุคคลหรือตัวแสดงหลัก (Key Players) ที่มีอิทธิพลทั้งในส่วนของบ้าน วัด และ
โรงเรียน ขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากการริเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยคนที่เป็นที่รู้จักของชุมชน
และประชาชนส่วนใหญ่เคารพและให้การยอมรับ จึงจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ได้ ดังนั้น
บทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือหน่วยงานรัฐจะต้องค้นหาบุคคลหรือตัวแสดง
หลัก (Key Players) ในพื้นที่นั้นๆ และเข้าไปเสริมพลังแก่บุคคลดังกล่าว รวมทั้งทำหน้าที่ประสานและเชื่อม
ความสัมพันธ์กับตัวแสดงต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีภายในชุมชน และหากสามารถค้ นหาบุคคลหรือตัว
แสดงนั้นๆ ที่เป็นผู้นำในชุมชนหรือบุคคลที่พื้นที่ให้การยอมรับได้จะยิ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากยิ่งขึ้น
2. ค้นหาจุดเด่นหรือทุนเดิมของพื้นที่เพื่อใช้เป็นฐาน/ ต้นทุนในการพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ แต่ละพื้นที่
ล้วนมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ดังนั้น หน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่น สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ และ
สำนักงานพัฒนาสังคและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนโดยการดึงจุดแข็ง/
จุดเด่นของชุมชน หรือทุนเดิมที่มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อและวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ จะทำให้การพัฒนาต่างๆ
อยู่บนรากฐาน/ ยึดโยงกับความคิด/ ความเชื่อของคนในพื้นที่
3. การจัดเก็บ/ สำรวจข้อมูลความต้องการหรือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูล
ในการให้ความช่ว ยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ด้ว ยเหตุที่ทรัพยากรในแต่ล ะพื้นที่มีจำกัดดังนั้น การให้
ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ดังนั้น หน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่น
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรจัดเก็บ/
สำรวจข้อมูล หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล เพื่อประกอบการพัฒ นาพื้นที่ ได้แก่
(1) จำนวนประชากร แยกตามอายุ เพศ อาชีพ การศึกษา และรายได้ (๒) ข้อมูลปัญหา/ สถานการณ์ในพื้นที่
(3) ข้อมูลความต้องการได้รับความช่วยเหลือของประชาชน แยกตามระดับความเร่งด่วน (๔) ข้อมูลทรัพยากรต่างๆ
4. การจัดกิจกรรมให้ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียนหรือราชการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื ้ น ที่ ขั ้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ ่ ม เป้ า หมายได้ ม าเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นส่วนที่จะทำให้ทุกภาคส่วนทั้งบ้าน (บ) วัด (ว) และโรงเรียน/ ราชการ (ร)
เข้ามามีป ฏิส ัมพันธ์ร ่ว มกัน ผ่านการทำกิจ กรรมที่เข้ากับบริบทในทางพื้นที่และวัฒ นธรรม ดังนั้น กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรใช้กลไกในระดับพื้นที่ อาทิ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นต้น ในการทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชน
โดยมีจุดเน้นที่สำคัญคือ ในช่วงแรกผู้นำจะต้องเป็นผู้ริเริ่มหรือเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ด้วยทุกครั้ง เนื่องจากหากมี
ผู้นำเข้าร่วมกิจกรรมจะช่วยดึงให้ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงประชาชนเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมด้ว ย
นอกจากนี้ การหาสถานที่ภายในชุมชนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วย โดยควรเป็นสถานที่ที่
เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน และทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงและใช้สถานที่ดังกล่าวได้ อาทิ วัด ศูนย์เรียนรู้ภายใน
ชุมชน เป็นต้น
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
วัดดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ในพื ้ น ที ่ แ ละบริ เ วณใกล้ เ คี ย งในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ประชาชนทุ ก กลุ ่ ม เป้ า หมาย อาทิ เผาศพให้ ฟ รี
พร้อมบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมให้ทุกคืน ช่วยเหลือคนยากจนในทุกมิติ การให้การศึกษาแก่เด็ก เยาวชน
และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงระบบการศึกษา เนื่องด้วยเจ้าอาวาสวัดดงละคร คือ พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร
เป็นพระนักพัฒนา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะ
การให้ความสำคัญด้านการศึกษาแก่เด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน
ในพื้นที่ และยังเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่งผลให้
ประชาชนในพื้นทีม่ ีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อถอดบทเรียนพื้นที่ตำบล
ดงละคร และศึกษาถึงสถานการณ์ในพื้นที่ ปัญหา วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ความสัมพันธ์และบทบาท
ของบ้าน วัด โรงเรียน และโคก หนอง นา ของตำบลดงละคร ตลอดจนค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนของพื้นที่ดงละคร เพื่อนำไปขยายผลและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
และกลุ่มเป้าหมายต่อไปในระดับพื้นที่ต่อไป
๑.๒ คำถามในการวิจัย
แนวคิ ด บ้ า น วั ด โรงเรี ย น และโคก หนอง นา ของตำบลดงละครมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ความสำเร็ จ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ตำบลดงละคร หรือไม่ อย่างไร
สมมติฐาน แนวคิดบ้าน วัด โรงเรียน และโคก หนอง นา ของตำบลดงละครมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ตำบลดงละคร
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓.๑ เพื่อศึกษากระบวนการการร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ในพื้นที่ตำบลดงละคร อำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๑.๓.๒ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และโคก หนอง นา ในพื้นที่ตำบลดงละคร
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๑.๓.๓ เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของพื้นที่ดงละคร
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๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
๑.๔.๑.๑ ศึกษาวัตถุประสงค์ ความหมาย องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของแนวคิดบ้าน วัด
โรงเรียน และโคก หนอง นา ในพื้นที่ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
๑.๔.๑.๒ ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ตำบลดงละคร
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
๑.๔.๒ ขั้นตอนการศึกษา
เพื่อตอบคำถามในการวิจัยในครั้งนี้ ได้ออกแบบการวิจัยโดยมีขั้นตอนในการวิจัยแบ่งออกเป็น ดังนี้
๑.๔.๒.๑ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้าน วัด และโรงเรียน และโคก หนอง นา โมเดล
๑.๔.๒.๒ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
๑.๔.๒.๓ กำหนดกรอบเบื้องต้นที่ใช้ในการถอดบทเรียน
๑.๔.๒.๔ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบ้าน วัด โรงเรียน และโคก หนอง นา
ณ วัดดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑.๔.๒.๔ ลงพื ้ น ที ่ เ พื ่ อ สั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก รายบุ ค คล (In-depth interview) เมื ่ อ วั น ที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เป็นต้น
๑.๕ วิธีการดำเนินการวิจัย
การสืบ ค้น เอกสาร บทความ แผนผัง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสำรวจพื้นที่ และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview)
๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
บ. ว. ร. หมายถึง แนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยการบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ศาสนสถาน
และสถานศึกษา และหน่วยงานราชการ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
๑.๗.๑ ทำให้ทราบถึงกระบวนการความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และโคก หนอง นา โมเดลใน
การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครานายก
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๑.๗.๒ ทำให้ทราบปัจจัยแห่งความสำเร็จของแนวคิดบ้าน วัด โรงเรียน และโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่
ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครานายก
๑.๗.๓ เพื่อนำผลการศึกษาที่ไ ด้ ไปปรับ ใช้ในการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาคุ ณภาพชีว ิตประชาชนและ
กลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ต่อไป
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บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิด บ.ว.ร.
2.1.1 ที่มาและวัตถุประสงค์ของแนวคิด บ.ว.ร.
แนวคิด บ.ว.ร. เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของหน่วยสังคมรูปแบบหนึ่ง เริ่มเป็นที่กล่าวถึงอย่าง
ชัดเจนจากกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยพระบรมราโชวาทนั้น คือ
(สำนักราชเลขาธิการ, 2515 อ้างใน เกริดา โคตรชารี, 2559)
“…ถ้าเราสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการศึกษา และชีวิตของคนที่มีมากขึ้นๆ ให้กลับมาเป็นอย่าง
เดิมเหมือนอย่างของเก่าโบราณของเรา คือให้รู้สึกว่า โรงเรียนก็คือวัด วัดก็คือโรงเรียน ก็จะทำให้บ้านเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถ
ทางวิชาการ มีจิตใจดี และเป็นพลเมืองดีต่อไป จะช่วยให้ส่วนรวมสามารถที่จะดำเนินต่อไป....”

ซึ่งการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ.ว.ร. ได้เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในชุมชนบริเวรรามคำแหง
39 ตามพระราชปรารถของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว โดยเริ ่ ม ต้ น จากการก่ อ สร้ า งวั ด พระร าม 9
กาญจนาภิเษก ในปี พ.ศ. 2531 และโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งที่ดินบริเวณที่สร้าง
วัดและโรงเรียนได้รับน้อมเกล้าฯ ถวายจากนางสาวจวงจันทร์ สิงหเสนี ในปี พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2536 รวม
กับที่ดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เกริดา โคตรชารี , 2559) ทั้งนี้ ในช่วงทศวรรษ 2530
เป็นยุคที่โครงการพระราชดำริในพระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ได้เริ่มดำเนินการในรูปแบบองค์กร
เอกชน เป็นครั้งแรกโดยการจัดตั้งเป็น “มูลนิธิชัยพัฒนา” ขึ้นในปี พ.ศ. 2531 โดยแนวคิดหนึ่งที่ได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา คือแนวคิด บ.ว.ร. (ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, 2550:338 อ้างใน เกริดา โคตรชารี, 2559:19) ทำให้
แนวคิดนี้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน โครงการพระราชดำริที่
ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบชลประทานและเกษตรกรรม และเป็น
จุดเริ่มต้นการก่อตัวของกระแสอุดมการณ์ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปแบบ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาแบบ บ.ว.ร. หรือ บ้าน วัด ราชการ ควบคู่
ไปกับ การพั ฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง โดยเป็นการทำงานแบบประสานความร่ว มมื อ ภายใต้
อุดมการณ์ “รู้ รัก สามัคคี” โดยให้มีวัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยกิจกรรมที่ใช้ในการผลักดันการพัฒนาคือ
กิจกรรมตามพระราชดำริ (เกริดา โคตรชารี, 2559:20)
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2.1.2 ความหมายและองค์ประกอบของแนวคิด บ.ว.ร.
จากวิทยานิพนธ์ของนางสาวเกริดา โคตรชารี เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด บ.ว.ร. (บ้าน วัด
โรงเรียน) และแนวคิดหน่วยชุมชนละแวกบ้าน ได้ศึกษาและรวบรวมความหมายและองค์ประกอบของแนวคิด
บ้าน วัด โรงเรียน (บ.ว.ร.) ไว้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการสรุปองค์ประกอบตามแนวคิด บ.ว.ร
ชื่อ
สุริยน จันรนคร
(2537)
“มนตรี บวร”

“บ”

“ว”

“ร”

บ้าน
- สถาบันการปกครอง
เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
- สถาบันครอบครัว

วัด
- สถาบันศาสนา และ
ผู ้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
สถาบันศาสนา

โรงเรียน
- สถาบั น การศึ ก ษา
ทั้งสถานที่และ
บุคลากร

บ้าน
- ชุมชน
- สถาบัน ครอบครัว

วัด
- สถาบันศาสนา และ
ผู ้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
สถาบันศาสนา

โรงเรียน
- หน่วยงานราชการ
- สถานศึ ก ษา ในทุ ก
ระดับการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ บ้าน
การศึ ก ษาแห่ ง ช าติ - ครอบครัว
(2546)
“บวรชน”

วัด
- พระสงฆ์

โรงเรียน
- ครู

ชนิ ด า ชิ ต บั ณ ฑิ ต ย์ บ้าน
(2550)
- ประชาชน

วัด
- สถาบันศาสนา

อุมา สุคมธมาน
(2543)
“บวร”

กาญจนา แก้ ว เทพ
และพีรญา ศรีเพ
ชราวุธ (2551)
“บวรส”
บุญอยู่ ขอพร
ประเสริฐ (2552)
“บวร”

บ้าน
- แกนนำชุมชน
- ชุมชน
บ้าน
- หมู่บ้าน
- แกนนำชุมชน

อื่นๆ
-

-

ชุมชน
- ชุมชน
- ภาคเอกชน

ราชการ
- หน่ ว ยงานราชการ
ท้องถิ่น
วัด
โรงเรียน
“ส”
- ผ ู ้ นำ ทา งศ า ส น า - ผู้อำนวยการโรงเรียน - สถานี อ นามั ย ซึ่ ง
ได้แก่ เจ้าอาวาส
หมายถึ ง เจ้ า หน้ า ที่
พระสงฆ์
สถานีอนามัย
วัด
โรงเรียน
ภายหลังนำเสนอ
- สถาบันศาสนา
- สถาบันการศึกษา
แนวคิด “พอสมควร”
- แกนนำทางศาสนา - แกนนำทางความคิด ซึ ่ งพั ฒ นาต่อยอดจาก
“บวร” โดย พ=องค์กร
พัฒนาชุมชน,
อ=องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น , ส=หน่วยงาน
สาธารณสุข ,
ม=หมู ่ บ ้ า น หมายถึ ง
สถาบั น การปกครอง
และผู้นำทางความคิด ,
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ชื่อ

“บ”

“ว”

“ร”

ยุ ร นั น ท์ ตามกาล บ้าน
วัด
(2557)
- บุคลากรขององค์กร - ภิกษุ สามเณร
“บวร”
ปกครอง ส่วนท้องถิ่ น - คนทีท่ ำงานในวัด
เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

โรงเรียน
- ครู อาจารย์
- บุคลากรที่ทำงานใน
โรงเรียน

สำนั ก งานทรั พ ย์ สิ น บ้าน
ส่วนพระมหากษัตริย์ - ชุมชน
(2558)
“บวร”

โรงเรียน
- โรงเรียน

วัด
- ศาสนสถาน

อื่นๆ
ค=ครอบครั ว และคน
ในชุ ม ชน , ว=วั ดและ
แกนนำศาสนา
-

สถานพยาบาล

(เกริดา โคตรชารี, 2559:23-24)

1.3 การประยุกต์ใช้แนวคิด บ.ว.ร.
จากตารางสรุปองค์ประกอบแนวคิด บ.ว.ร พบว่าแนวคิด บ.ว.ร. ได้มีผู้ให้นิยามและองค์ประกอบของ
แนวคิดนี้ไว้ค่อนข้างมาก แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในการให้คำจำกัดความและยังมีการขยายความไปถึงภาคส่วนอื่น
ที่เห็นว่าสามารถส่งเสริมความร่วมมือโดยยังมี บ.ว.ร. เป็นแกนหลัก ซึ่งในการประยุกต์ใช้ แนวคิด บ้าน วัด โรงเรียน
(บ.ว.ร.) มักจะสัมพันธ์และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วนใน
พื้นที่
ยกตัวอย่างการนำแนวคิด บ.ว.ร. ไปปรับใช้ จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบทบาทบ้าน วัด
โรงเรียน และภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ต.ศรีษะจรเข้น้อย จ.สมุทรปราการ
โดยจริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แนวคิด บ.ว.ร. เป็นเครื่องมือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จากผลการศึกษาในการวิจัยนี้พบว่า ตำบลศีรษะจรเข้ น้อยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตร
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กระจายในพื้นที่ เส้นทางถนนไม่สามารถข้าถึงได้ทุกหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ที่มีทุนทางสังคมในด้าน
ต่างๆได้แก่ องค์กรบริหารส่วนตำบลจรเข้น้อย (อบต.) ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลงเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.)
กลุ่มอาสาสมัครสรารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สถาบันทางศาสนา โดยทุกส่วนต่างก็มีโครงการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในระดับที่แตกต่างกัน ต่างฝ่ายต่างดำเนินการตามแผนงานของตน จึงขาดเป้าหมายและ
ทิศทางระยะยาว ดังนั้นการนำแนวคิด บ.ว.ร. เข้ามาปรับใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งเสริม
และบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเป้าหมายเดียวกัน (จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล, 2555)
และจากงานวิจัยของนางสาวสุวิมล โขมโนทัย ที่ได้ศึกษาเรื่อง การร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน
ในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ในการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ, กระบวนการการจัดการเรียนการสอนตมแนวโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ในระดับที่สูงขึ้น จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการการจัดการเรียนการสอนตามแนวโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
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สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธในะดับที่สูงขึ้น โดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนทุก ๆ วิชา และการร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน รวมถึงภาคส่วนอื่นโดยสมัครใจอย่างต่อเนื่อง โดย
ผ่านตัวแสดงจากหลายภาคส่วน คือ ปัจจัยที่ทำให้โ รงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรงเรียนวิถีพุทธ สามารถพัฒนาและ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธในระดับที่สูงขึ้นได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารปกครอง (สุวิมล
โขมโนทัย, 2560)
๒. 2 แนวคิด โคก หนอง นา โมเดล
2.2.1 เกษตรทฤษฎีใหม่: ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร ตามแนวพราชดำริแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงคิดค้น/วิจัย เกษตรทฤษฎีใหม้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532
ในพื้น ที่ส ่ว นพระองค์ ข นาด 16 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ที่ต.ห้ว ยบง อ.เมือง จงสระบุรี และทรงเผยแพร่
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่ในเขตแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยเฉพาะเกษตร
ที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งมีควมเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำ กรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในการ
เพาะปลูก เป็นทฤษฎีแห่งการบริหารจัดการ ดิน ที่ดิน น้ำ และเวลา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะเกษตร
รายย่อยที่มีที่ดินจำนวนน้อยให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีความมั่นคงด้านอาหาร คือมีข้าว มีพืชผัก และอาหาร
โปรตีนจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู ปลา ฯลฯ ไว้บริโภคตลอดทั้งปีมีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม อยางเหมาะสมสอดคลองกับสาพปัญหาและทรัพยากรที่มี ตั้งแต่การทำเกษตรแบบพอเพียง
เพื่อการเลี้ยงชีพ เลียงครอบครัว ไปจนถึงการพัฒนาการเกษตรแบบประณีต เพื่มมูลค่า สามารถให้ผลตอบแทน
เชิงเศรษฐกิจที่สูงมากขึ้น จึงได้อธิบายว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการจัดสรรทรัพยากรดิน น้ำ ในไร่นา ซึ่งจะนำไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ใดก็ได้ ซึ่งการออกแบบผังบริเวรต้องเข้าใจในการประยุกต์ใช้การจั ดสรรพื้นที่ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่ โดยจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ (1) ความพร้อมของพื้นที่เพื่อเตรียมการขุดสระ และ
จำเป็นต้องพิจารณาโครงสรางของสระอยางรอบคอบ ศึกษาสภาพพื้นที่และสภาพดินว่ามีความสามารถที่จะอุ้มน้ำ
ได้มากน้อยเพียงใดและจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรให้ดินมีความสามารถอุ้มน้ำได้ดี และ (2) การจัดการที่ดี
เพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
การนำศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญหาท้องถิ่นนั้น นำมาสู่การออกแบบพื้นที่ 1 พื้นที่
จำนวนกี่ไร่ก็ได้ ให้สามารถเก็บน้ำฝนในพื้นที่นั้นๆ ไว้ให้ได้ทั้ง 100% โดยต้องมีการคำนวณปริมาณน้ำฝนที่ตกลง
มา น้ำสำหรับการบริโภค และปลูกข้าว ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนั้นยังนำศาสตร์
พระราชาด้านการจัดการ ดิน น้ำ ป่า มาใช้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในภาพรวม ทั้งการกั้นฝายชะลอน้ำ ฝายชุ่มชื้น
การบำบัดน้ำเสีย การปลูกแฝก และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ การนำดินที่ขุด
จากหนองมาทำโคก การขุดหนองคดโค้งเพื่อเพิ่มพื้นที่รอบหนอง และเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลา การขุดคลอง
ไส้ไก่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ การยกหัวคันนาสูงเพื่อกักเก็บน้ำฝน การทำนาน้ำลึกโดยใช้ระดับน้ำในท้องนา
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ควบคุมวัชพืช และศัตรูพืช โคก หนอง นา โมเดล จึงเป็นการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตรพระราชามาปรับใช้ให้
เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2.2.2 โคก หนอง นา โมเดล
แนวคิดของ โคก หนอง นา ให้ความสำคัญกับการกักเก็บน้ำ และระบบการจัดการน้ำเป็นหลัก
ซึ่งลักษณะของพื้นที่แต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการออกแบบพื้นที่แบบโคก หนอง นา โมเดล
ภายใต้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความพอเพียง เพื่อความมั่นคงทางการเกษตรและ
อาหาร มีตัวแปร 5 ตัวแปร เป็นปัจจัยที่ส่งผลในการกำหนดการใช้คันนา หนอง คลอง โคก ว่าควรมีสัดส่วนเท่าใด
ซึ่งการออกแบบพื้นที่ที่ดี คือการศึกษา ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของทั้ง 5 ตัวแปร ได้แก่
2.2.2.1 คนและวัฒนธรรม คนถือเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุด เพราะการออกแบบต้องคำนึงถึง
ความต้องการของคนหรือผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย วัฒนธรรมและอาชีพที่ทำ ซึ่งวัฒนธรรม
ของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการออกแบบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ต้องยึดวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่
2.2.2.2 ดิน ต้องรู้จักลักษณะของดิน และรู้ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินในพื้นที่ เพื่อวาง
แผนการขุดหนองน้ำและการปรับปรุงให้เหมาะสม ดินเป็นตัวแปรสำคัญในการผลิตอาหาร ดินลูกรังเหมาะแก่การ
ปลูกพืช ทุ กชนิด ดิน เหนีย วอุ้ ม น้ ำ ได้ด ีก ว่ าดิน ทราย ดินลูกรัง อุ ้ มน้ำ ได้ น้ อยกว่ าแต่ อ ุ้ ม น้ำ ใต้ ดิ น ได้ม ากกว่ า
เพราะฉะนั้นหลักการฟื้นฟูดินคือไม่เปลือยดิน ควรห่มดินด้วยฟาง ใบไม้หรือหญา และเติมปุ๋ยอินทรีย์แบบแห้งและ
แบบน้ำ หรือที่เรียกว่า แห้งชาม น้ำชาม
2.2.2.3 น้ำ น้ำใต้ผิวดิน น้ำในอากาศ หรือความชื้นสัมพันธ์ มีความำคัญและเป็นตัวแปรสำคัญ
มากตองรู้ให้ลึกเพียงพอ ควรศึกษาทิศทางการไหลเข้าออกของน้ำในพื้นที่ ตำแหน่งหนองน้ำควรอยู่ในทิศที่ลมร้อน
พัดผ่าน เพราะจะช่วยทำให้บ้านเย็นขึ้น การขุดหนองควรมีความคดเคี้ยวเพื่อเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชบริเวรริมหนอง
และทำตะพัก หรือความลดหลั่นของระดับความสูงในหนองที่ไม่เท่ากัน โดยชั้นแรกสุดควรมีความลึกที่แสงแดดส่อง
ถึง เพื่อเป็นที่วางไข่ของปลา และเป็นแหล่องอนุบาลสัตว์น้ำ นอกจากนี้ควรปลูกพืชน้ำเพื่อเป็นแหล่งวางไข่และ
ที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำ และทำแซนด์วิชปลา คือการทำกองหญ้าและฟางสลับกับปุ๋ยหมัก วางไวที่ต้นน้ำ
เพื่อสร้างแพลงก์ตอนและไรแดงซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้ำ
2.2.2.4 ลม ควรศึกษาทิศทางลมว่า ลมร้อน ลมหวาน และลมฝนจะพัดมาทางทิศใด โดยทั่วไป
ลมฝนจะพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และลมหนาวหรือลมข้าวเบา จะพัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น
การวางตำแหน่งอาคารบ้านเรือนและลานตากข้าว ลานนวดข้าว จึงไม่ควรวางขวางทิศทางลมตะวันออกเฉียงเหนือ
นอกจากนี้ไม่ควรตั้งบ้านไว้ในทิศทางรับแสงแดดทั้ง 2 ฝั่ง คือทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จะทำให้บ้านร้อน
ตลอดเวลา การออกแบบบ้านให้มีทิศทางช่องลมสอดรับกับลมที่พัดมาในแต่ละฤดูกาล จะช่วยลดการใช้ พลังงาน
ในบาน และช่วยให้บ้านเย็นอยู่สบายมากยิ่งขึ้น
2.2.2.5 ไฟ คือแสงอาทิตย์ หรือทิศทางของแสงแดด ก่อนอกแบบพื้นที่ควรสำรวจตำแหน่งทิศ
เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ทิศทางการขึ้นลงของดวงอาทิยต์ในแต่ละช่วงฤดู เนื่องจากแต่ละฤดู ดวงอาทิตย์
จะเคลื่อนที่ แตกต่างกัน ถ้าสำรวจเพียงแค่ช่วงเวลาเดียวจะได้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไป การปลูกต้นไม้บริเวรคันนา
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ถ้าปลูก 2 ฝั่งทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตก แดดจะพาเงาต้นไม้มาทับกับแปลงนาข้าว เพราะฉะนั้น ทิศเหนือ
กับทิศใต้ปลูกไม้สูงได้ แต่ทิศตะวันตกและทิษตะวันออกควรปลูกไม้เตี้ย (คมสันต์, 2558 อ้างใน ศรายุทธ ผลโพธิ์
และ พรรณวดี ครองสำราญ, 2561 :12-13)
ที่กล่าวไว้ข้างต้น นี้ เป็น หลักการในการออกแบบการใช้พื้นที่ของโคก หนอง นา ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยอาศัยปัจจจัยต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน ซึ่งต่อไปจะอธิบายถึงลักษณะของ โคก หนอง นา
ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ดังนี้
- โคก คือ การนำดินที่ได้จากการขุดหนอง นำมาถมเปนโคกเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์
รวมทั้งปลูกต้นไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ไม้เพื่อบริโภค(พอกิน)
เพื่อใช้สอยในครัวเรือน(พอใช้) และเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย(พออยู่) ป่าทั้ง 3 อย่าง ให้ประโยชน์อย่างที่ 4 คือช่วยสร้าง
สมดุลระบบนิเวศ (พอร่มเย็น) ปลูกเป็นป่า 5 ระดับคือ สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน และพืชหัว ใบไม้ที่ร่วงหล่นช่วยปก
คลุ ม หน้ า ดิน เพิ ่ มความชุ ่ม ชื ้น ” น้ ำ ใต้ ด ิ น ที่ ส ะสมไว้ไ ด้ใ ต้โ คก เมื ่ อ ฝนตกลงมาบนโคกที่ ม ีต ้ นไม้ จำนวนมาก
น้ำจะค่อยๆ ไหลซึมลงมาเก็บไว้ใต้โคก รากต้นไมซึ่งต่างระดับกันจะช่วยรักษาหน้าดิน และกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน
กลายเป็นแหล่งเก็บน้ำใต้ดิน ช่วยสร้างความชุ่มชื้น เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นดิน
- หนอง คือการชุดหนองให้ขอบมีความคดโค้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของปลา ปรับพื้น หนอง
ให้มีความลึกหลายระดับ ส่วนที่แสงแดดส่องถึงปลาจะสามารถวางไข่ได้ดี คลองไส้ไก่ ช่วยกระจายน้ำรอบพื้นที่
ขุดให้มีลักษณะคดเคี้ยวเพื่อให้น้ำไหลผ่านทั่วพื้นที่ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน ส่งผลดีต่อการทำการเกษตรและ
การปลูกพืชผล ฝายชะลอน้ำ รับและชะลอน้ำที่ไหลมาจากน้ำหรือพื้นที่ข้างเคียง ช่วยตักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงมา
สะสมในหนอง คลอง บึง และเขื่อน นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่
- นา คือการยกหัวคันนา เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ในนา โดยให้ความสูงประมาณ 1 เมตร และ
ปั้นหัวคันนาใหมีความกว้างเพื่อปลูก “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” และปลูกแฝก เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของคันนา คันนาจะใช้เป็นเครื่องมื อในการปรับระดับน้ำเข้านาตามความสูงของต้นข้าว เกิดเป็นนาน้ำลึก ใช้น้ำ
ในการควบคุมวัชพืชและแมลงตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
การปรับพื้นที่ โคกหนอง นา ในลักษณะนี้ จะเป็นการปรับพื้นที่สำหรับบริเวรพื้นที่ลุ่ม แต่ในการนำ
โมเดลนี้ไปประยุกต์ใช้ ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กั บพื้นที่สูงได้เช่นเดียวกัน เป็นการปรับโมเดลให้เข้ากับภูมิสังคม
พื้นที่ภูเขา หรือโคกตามธรรมชาติ จึงไม่จำเปนต้องสร้างโคกอีก ส่วนหนองนั้นเปลี่ยนเป็นการกั้นฝายในพื้นที่ร่อง
เขาเพื่อเก็บน้ำไว้ ทำนาขั้นบันได โดยยกหัวคันนาสูงและกว้าง เพื่อเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาบนภูเขา ให้ได้มากที่สุด
สร้างบ่อเก็บน้ำจากวัสดุในพื้นที่ไว้ด้านบน เพื่อปล่อยน้ำผ่านคลองไส้ไก่ หรือที่เรียกว่าลำเหมืองกระจายให้ทั่วพื้นที่
และปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พอใช้ และคืน
ความร่มเย็นให้ระบบนิเวศ
2.2.3 การประยุกต์ใช้ โคก หนอง นา โมเดล
จากการนำศาสตราพระราชาในเรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นำไปสู่การปรับใช้กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จนเกิดเป็น โคก หนอง นา โมเดลที่เน้นการจัดการเรื่องน้ำเป็นหลักแล้วนั้น ได้มีหลายภาคส่วนได้นำ
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แนวคิดนี้ไปปรับใช้อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน รวมไปถึงการในไปปรับใช้ในระดับประเทศ
ที่ได้นำแนวคิดนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านสังคม จากรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง “การปฏิรูปการบริหารจัดการแหล่ งน้ำชุมชนทั่วประเทศและร่างระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” ได้มีการนำเสนอการปฏิรูป
การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศ โดยให้มีการปฏิรูปกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
แหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก ให้มีความเป็นเอกภาพ และใช้เปนกลไกหลักในการดำเนินการแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศ
และให้มีการปฏิร ูป การบริห ารจัดการแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กตามกระบวนการประชารัฐ มีเป้าหมายเพื่ อ
(1) บรรเทาภาวะภัยแล้ง ภาวะน้ำท่วมให้กับชุมชนทั่วประเทศ (2) มีเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
แหล่งน้ำชุมชนอย่างมีเอกภาพ (3) ลดความเหลื่อมล้ำการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานระหว่างคนในชนบทกับคนในเมือง
และ (4) ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างแท้จริงตามกระบวนการประชารัฐ
จากข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น เห็นได้ว่าการจัดการแหล่งน้ำชุมชนได้มีบทบาทสำคัญในการจัดการน้ำที่มี
ความยั่งยืน ที่ภาครัฐไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพียง่ายเดียวอย่างที่ผ่านมา แต่เป็นการกระจายอำนาจ
การบริหารจัดการน้ำให้ชุมชนจัดการแหล่งน้ำชุมชนของตัวเอง โดยภาครัฐให้การสนับสนุนส่งเสริ มตามแนวทาง
ประชารัฐ ให้ชุมชนมีขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง
และนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน และในการนำการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนในหลายพื้นที่
ก็พบว่าได้มีการนำแนวคิด โคก หนอง นา โมเดล ไปปรับใช้ เช่น ชุมชนบ้านเขาตีหิน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ที่ได้นำ
แนวคิดไปปรับใช้ในครัวเรือน แม้จะมีองค์ประกอบไม่ครบ แต่สามารถพึ่งพาตนเองโดยใช้คลองไส้ไก่หรือร่องน้ำ
ขนาดเล็กเก็บน้ำไว้ และมีหลุมขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วบ้าน หรือ ชุมชนต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี ที่ประสบ
ปัญหาเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ กรมชลประทานม่ามารถส่งน้ำทำนาได้ จึงได้นำแนวคิดโคก หนอง นา โมเดล
ไปปรับใช้โดยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปรับเป็นหนองน้ำ เพื่อหล่อเลี้ยงพืชผลในช่วงฤดูขาดแคลนน้ำ เป็นต้น
2.๓ ข้อมูลพื้นฐานตำบลดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก
ประวัติศาสตร์ ความคิด ความเชื่อในชุมชน
2.3.1 ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณดงละคร เดิมเรียกว่า “เมืองลับแล” เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณสมัย
ทวารวดีและขอม ภายในเมืองสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นที่อาศัยของชนชั้นปกครอง ส่วนประชาชนตั้งบ้านเรือน
กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณที่ลุ่มรอบเมือง ความรุ่งเรืองแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเริ่มพุทธศตวรรษที่ 14-16 เป็น
วัฒนธรรมแบบทวารวดี ช่วงที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นวัฒนธรรมขอมและวัฒนธรรมก่อนอยุธยา พุทธ
ศตวรรษที่ 19 สันนิษฐานว่าชาวบ้านดงละครอาจอพยพไปตั้งถิ่นฐานตามลำน้ำสายหลักในจังหวัดนครนายก และ
คาดว่าน่าจะมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเมืองศรีมโหสถที่จังหวัดปราจีนบุรี เพราะเมืองทั้งสองอยู่ห่างกันเพีย ง 55
กิโลเมตร โบราณวัตถุที่ค้นพบได้แก่ เศษภาชนะดินเผา ภาชนะเคลือบสีฟ้า ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน เบี้ยดินเผา แผ่น
ตะกั่ว แผ่นทองคำ เศียรพระพุทธรูปกะไหล่ทอง เป็นต้น แม้จะไม่มีโบราณสถานขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่ แต่แนว
กำแพงเมืองและซากฐานของแหล่งโบราณสถานก็ได้รับการขุดแต่งอย่างดี มีป้ายบอกเล่าถึงความผูกพันของ
ชาวบ้านที่มีต่อโบราณสถานแห่งนี้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563)
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2.3.2 เรื่องเล่า ตำนาน ชุมชนดงละครเป็นพื้นที่ที่มีตำนานเล่าขานกันมาต่อเนื่องยาวนานเช่น ตาม
ตำนานเล่าว่า เมืองโบราณดงละครเคยเป็นเมืองของราชินีขอมซึ่ง เป็นที่รโหฐาน และบริเวณเมืองมีต้นไม้สูงขึ้นอยู่
ทั่วไป หากคนภายนอกเข้าไปจะหาทางออกไม่ได้ ต้องวนเวียนอยู่ในเมืองนั่น ในวันโกนและวันพระจะได้ยินเสียง
กระจับปี่ ซอปี่ พากย์มโหรีขับกล่อมคล้ายกับมีการเล่นละครในวัง จึงเรียกกันว่า “ดงละคร” หรืออีกนัยหนึ่งอาจ
เพี้ยนมาจาก “ดงนคร” ดังปรากฎตามบทกลอนนี้ ว่า
“แถลงลักษณ์หลักฐาน บุราณเรื่อง ตำนานเมืองกล่าวแจ้ง แถลงไข
แต่กาลก่อนเป็นดอนดง และพงไพร มีสัตว์ใหญ่สัตว์น้อย นับร้อยพัน
ทั้งเสือช้างกวางเก้ง กระเรียนกระรอก สุนัขจิ้งจอกชะนีลิง กะทิงสมัน
กระต่ายกระแต-แย้บ่าง ค่าครอบครัน อุดมพันธุ์ไม้ป่า น่าเพลิดเพลิน
ทั้งเต็งรังตะแบกไผ่ ไม้ตะเคียน ไม้กะเบียนกะบกกะเบา ตามเขาเขิน
แดงสักรังประดู่ ดูเจริญ ชมเพลินธรรมชาติ สะอาดตา
เหลืองสะพรั่งดังแดนดิน ถิ่นสวรรค์ ด้วยมีพันธ์ไม้บุนนาค มากหนักหนา
ดอกหล่นอยู่เกลื่อนกลาด ดาษดา ประดับป่างามวิไล ในไพรพง
คำผู้แก่ผู้เฒ่า แกเล่าขาน แต่ก่อนกาลจำได้ ไม่ไหลหลง
ใครร้องรำเล่นละคร ในดอนดง อาถรรพ์ส่งสาปสรรค์ มีอันเป็น
ตามตำนานที่ยินมา ปรากฏชัด ซึ่งประวัติตำบลนี้ ชี้ให้เห็น
ทั้งวันดีคืนดี ที่ร่มเย็น มีเสียงเล่นร้องรำ มาตามลม”
ชื่อดงละครนี้มาจากตำนานพื้นบ้านบอกเล่าว่าในคืนวันเพ็ญเต็มดวงชาวบ้านาจะได้ยินเสียงปี่พาทย์
แว่วมาตามสายลมแต่หาที่มาของเสียงดนตรีไม่ได้ ชาวบ้านจึงเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเมืองดงละคร คือดงที่มีเสียงละคร
หรือเมืองลับแล แถลงลักษณ์หลักฐาน บุราณเรื่ อง ตำนานเมืองกล่าวแจ้ง แถลงไข แต่กาลก่อนเป็นดอนดงและ
พงไพร มีสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยนับร้อยพัน ทั้งเสือช้างกวางเก้ง กระเรียนกระรอก สุนัขจิ้งจอกชะนีลิง กะทิงสมัน
กระต่ายกระแต-แย้บ้าง ค่าครอบครัน อุดมพันธ์ไม้ป่า น่าเพลิดเพลิน ทั้งเต็งรังตะแบกไผ่ ไม้ตะเคียน ไม้กะเบียนกะ
บกกะเบา ตามเขาเขิน แดงสักรังประดู่ ดูเจริญ ชมเพลินธรรมชาติ สะอาดตา เหลือสะพรั่งดังแดนดิน ถิ่นสวรรค์
ด้วยมีพันธ์ไม้บุนนาค มากหนักหนา ดอกหล่นอยู่เกลื่อนกลาด ดาษดา ประดับป่างามวิไล ในไพร คำผู้แก่ผู้เฒ่า
เล่าขาน แต่ก่อนกาลจำได้ ไม่ไหลหลง ใครร้องรำเล่นละคร ในดอนดง อาถรรพ์ส่งสาปสรรค์ มีอันเป็น ตามตำนาน
ที่ยินมา ปรากฎชัด ซึ่งประวัติตำบลนี้ ชี้ให้เห็น ทั้งวันดีคืนดี ที่ร่มเย็น มีเสียงเล่นร้องรำ มาตามลม เสียงละคร
ไพเราะ เสนาะโสต แว่วอุโฆษวังเวงเราะ ดูเหมาะสม เสียงเพลงพิณจินตนา น่านิยม หวาบอารมณ์ภิรมย์ชื่น ระรื่ น
ใจ จึงพร้อมกันตั้งนาม ตำบลบ้าน ตามตำนานท่กล่าวแจ้ง แถลงไข อาศัยเสียงเล่นละคร ในดอนไพร ตั้งชื่อให้ต้อง
ตรง ว่า "ดงละคร" (ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา, 2563)
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จากข้อมูลในเชิงประวิติศาสตร์ ความเป็นมาของชุมชนดงละครที่เป็นเมืองเก่าโดยมีหลักฐานทางโบราณคดี
ที่ชัดเจนแล้ว ยังมีตำนนานความเชื่อที่เล่าขานต่อกันมา ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดความเชื่อของ
ผู้คนในพื้นที่ ถือได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในชุมชนดงละครที่มีศูนย์รวมของคนในชุมชนมาจากประวัติศาสตร์
ความคิดความเชื่อที่มีร่วมกัน
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บทที่ ๓
ข้อมูลพื้นฐานตำบลดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก
๓.๑ ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่
ประวัติความเป็นมาตำบลดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก
สมัย รัช กาลพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้า อยู่ห ัว ทรงมี พระบรมราชาธิบ ายว่าเมื อง “ดงละคร”
เป็นเมืองที่นางพญาของสมัยโบราณสร้างไว้ให้นางองครักษ์ ซึ่งผู้รู้สันนิฐานว่า เมืองที่กล่าวถึงคือ เมืองโบราณดง
ละครชื่อดงละครนี้มาจากตำนานพื้นบ้านบอกเล่าว่าในคนวันเพ็ญเต็มดวงชาวบ้านนาจะได้ยินเสียงปี่พาทย์แว่ว
มาตามสายลม แต่หาที่มาของเสียงดนตรีไม่ได้ ชาวบ้านจึงเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเมืองโบราณ หรือเมืองลับแล และเป็น
ชื่อ “ดงละคร” ในปัจจุบัน
พื้นที่
ตำบลดงละคร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอเมืองนครนายก
จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด ๖๑.๘๗ ตารางกิโ ลเมตร หรือ
ประมาณ ๓๘,๖๖๘.๗๕ ไร่ เป็นพื้นที่ประมาณ ๗% ของ
พื้นที่อำเภอเมืองนครนายก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น
๑๓ หมู ่ บ ้ า น ประกอบด้ ว ย ( ๑) หนองทองทราย
(๒) หนองกะพ้ อ (๓) หนองหมู (๔) หนองหั ว กรวด
(๕) หิ น สามก้ อ น (๖) หนองทองทราย (๗) คลองโพธิ์
(๘) ท่าแห (๙) หน้ากระดาน (๑๐) กลางดง (๑๑) ใต้วัด
(๑๒) ลำผักบุ้ง (๑๓) หนองปรือ โดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่
ของตำบลดงละครเป็นพื้นที่ทางการเกษตร
- ทางตอนบนของพื้นที่ตำบล หมู่ที่ ๔,๖,๑๐,๑๑ และ
บางส่วนของหมู่ ๑,๒,๓ เป็นที่ราบสูง เหมาะแก่การทำสวน
ผลไม้ปลูกพืชไร่ และพืชผัก พื้นที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่
- ทางตอนล่างของพื้นที่ตำบล หมู่ที่ ๗,๘,๙,๑๒ และบางส่วนของหมู่ที่ ๑,๒,๓ เป็นที่ลาบลุ่ม เหมาะแก่การทำนา
และเลี้ยงปลา พื้นที่ประมาณ ๒๙,๐๓๔ ไร่
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อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติด ต.ท่าทราย,ต.ท่าช้าง,ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศใต้ ติด ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติด ต.วังกระโจม อ.เมือง, ต.เกาะโพธิ์ และ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก
จำนวนประชากรของตำบล
สถิติจำนวนประชากรและบ้าน จังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก ตำบลดงละคร
พื้นที่
ยอดรวมทั้งหมด
หมู่ที่ ๑ หนองทองทราย
หมู่ที่ ๒ หนองกะพ้อ
หมู่ที่ ๓ หนองหมู
หมู่ที่ ๔ หนองหัวกรวด
หมู่ที่ ๕ หินสามก้อน
หมู่ที่ ๖ หนองทองทราย
หมู่ที่ ๗ คลองโพธิ์
หมู่ที่ ๘ ท่าแห
หมู่ที่ ๙ หน้ากระดาน
หมู่ที่ ๑๐ กลางดง
หมู่ที่ ๑๑ ใต้วัด
หมู่ที่ ๑๒ ลำผักบุ้ง
หมู่ที่ ๑๓ หนองปรือ

ชาย
๓,๙๖๖
๓๐๘
๓๐๑
๓๔๙
๒๗๙
๔๑๔
๓๓๒
๓๓๗
๒๗๗
๒๒๐
๒๐๗
๒๑๙
๓๗๐
๓๕๓

หญิง
๔,๑๗๘
๓๖๕
๓๐๓
๓๗๑
๓๑๔
๔๐๖
๓๗๘
๓๑๗
๓๐๙
๒๒๕
๒๒๓
๒๑๗
๓๖๘
๓๘๒

รวม
๘,๑๔๔
๖๗๓
๖๐๔
๗๒๐
๕๙๓
๘๒๐
๗๑๐
๖๕๔
๕๘๖
๔๔๕
๔๓๐
๔๓๖
๗๓๘
๗๓๕

บ้าน (หลัง)
๒,๙๓๓
๒๓๖
๒๐๖
๒๖๘
๒๔๐
๒๙๓
๒๗๓
๒๕๕
๒๐๕
๑๖๘
๑๖๓
๑๒๔
๒๗๗
๒๒๕

ที่มา สถิติจำนวนประชากรเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และบ้าน (หลัง) ปี ๒๕๖๒ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

อาชีพ
อาชีพหลัก ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาและทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป รวมกลุ่มอาชีพสร้างงานเสริมรายได้
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สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. ๒,๔๓๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๘ จำนวนบ้านที่มี
โทรศัพท์ ๕๒๐ หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๐ ของจำนวนหลังคาเรือน
ผลิตภัณฑ์
กระยาสารท-ผลไม้แปรรูป-มะปรางหวาน-กลุ่มรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
หน่วยธุรกิจในเขตตำบลดงละคร
โรงแรม/บ้านเช่า
ปั้มน้ำมันและก๊าช
ร้านค้าปลีก
ร้านซ่อมยานยนต์
ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๖
๑
๗๙
๘
๒
๑
๒

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ในเขตตำบลดงละครมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนอง
ทองทราย ตั้งอยู่ห มู่ที่ ๖ บ้านหนองทองทราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแห ตั้งอยู่ห มู่ที่ ๘
บ้านท่าแห
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจภูธรดงละคร
จิตอาสาภัยพิบัติ

จำนวน
จำนวน

๑
๖๓

แห่ง
นาย

ข้อมูลด้านการศึกษา
ในเขตตำบลดงละครมีสถานศึกษา จำนวน ๔ แห่ง
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
หมู่ที่ ๖
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์
หมู่ที่ ๗
โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม
หมู่ที่ ๑๓
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงละคร หมู่ที่ ๖,๑๓
การนับถือศาสนา
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดงละครนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด ๙ แห่ง
วัดธรรมจักรเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าสนาม
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วัดมณีวงศ์
วัดสุวรรณศิริ
วัดดงละคร
วัดสันติวัฒนาราม
วัดหนองทองทราย
วัดคลองโพธิ์
วัดใหม่บำเพ็ญผล
วัดท่าอิฐ

ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตั้งอยู่หมู่ที่

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๘

บ้านหนองกระพ้อ
บ้านหนองหมู
บ้านหนองหัวกรวด
บ้านหินสามก้อน
บ้านหนองทองทราย
บ้านคลองโพธิ์
บ้านท่าแห
บ้านท่าแห

ข้อมูลด้านสาธารณภัย
ตำบลดงละคร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งแต่ตอนกลางลงไปทางด้านทิศใต้ของตำบล มีพื้นที่ประมาณ
๑๘,๐๐๐ ไร่ มีคลองชลประทาน ๓ สาย เป็นคลองระบายน้ ำจากแม่น ้ำนครนายก ลงไปสู่แม่น้ำ บางปะกง
ซึ่งในปัจจุบันมีการสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล ทำให้ไม่เกิดท่วมเหมือนอดีตที่ผ่านมา และจากลักษณะพื้นที่ตำบล
ดงละคร เป็นที่ราบลุ่ม เป็นทุ่งโล่ง ทำให้อากาศร้อนจัดมาก หากเกิดฝนตก จะลมแรง ทำให้บ้านเรือนและ
สวนผลไม้ของเกษตรกรถูกลมพัดเสียหายเป็นประจำทุกปี
เป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร
๑. ตำบลดงละคร มีเมืองโบราณสถานที่ แสดงให้เห็นว่า ตำบลดงละคร เป็นเมืองโบราณที่สำคัญทาง
ประวั ต ิ ศ าสตร์ ต ั้ ง แต่ ย ุ ค ทาราวดี เพื ่ อ ให้ เ ยาวชนและบุ ค คลที ่ ส นใจได้ รั บรู ้ว ่ า ตำบลดงละคร มี ค ุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก
๒. เป็นแหล่งเกษตรปลอดสารพิษ รองรับการขยายตัวของเมือง และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม
๓. เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ต ลอดชี ว ิ ต และเสริ ม สร้ า งความรู ้ แ ละวิ ท ยาการใหม่ ๆ ในการเรี ย นรู ้ และ
หาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เสริ มสร้างการพัฒ นาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการศึกษาครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง
รวมไปถึงให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. เป็นแหล่งวัฒนธรรม คุณธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นที่อยู่ของตนเอง และ เป็นแหล่งศึกษาธรรมะ
มีความรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนประชาชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ได้ประเพณีที่ดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับการสืบทอดไปสู่รุ่นต่อ ๆ ไป
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ คำนึงถึงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม และบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม ต้นไม้ร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ทุกมิติ
๗. โครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา การสื่อสาร ประชาชนได้รับความสะดวก และได้รับบริการ
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดงละคร
๑. ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการผลิตแปรรูป และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อนำไปสู่สินค้า
มาตรฐาน
๒. นั ก ท่ อ งเที ่ ย วรู ้ ข ้ อ มู ล เบื ้ อ งต้ น การมาท่ อ งเที ่ ย วในตำบลดงละคร ได้ ร ั บ รู ้ ถ ึ ง ความสำคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์
๓. เพื่อให้ความสำคัญ เรื่องโรคติดต่อและผลกระทบ
๔. เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น
๕. ให้ประชาชนมีอาชีพมั่นคง และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๖. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีถ้วนหน้า
๗. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และการพัฒนาท้องถิ่นทุกมิติ
๘. ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสภาพแวดล้อม
๙. ราษฎรมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
๑๐. ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ได้รับการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป
๑๑. เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น และได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
๑๒. ตำบลดงละคร เป็นตำบลที่ปลอดสารเสพติด
๑๓. ป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
๑๔. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นและทั่วถึง
๑๕. ลดต้นทุนในการเพาะปลูก และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของชุมชน/หมู่บ้าน
๑๖. ซ่ อ มแซมขยายถนน ปรั บ ปรุ ง ไหล่ ถ นน ก่ อ สร้ า งถนนลาดยาง ขุ ด ลอกคลองกำจั ด วั ช พื ช
เพื่อการระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพของประชาชน
๑๗. ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย
ประวัติความเป็นมา วัดดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
วัดดงละครเป็นวัดเก่าแก่ เริ่มจากการเป็นสำนักสงฆ์มาก่อน โดยมีชื่อว่า สำนักสงฆ์บุปผาเทวีวราราม
โดยตั้งตามชื่อของลูกสาว หลวงตาประยงค์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตั้งวัด หลวงตาประยงค์ เป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์
พระภิกษุรูปแรกของสำนักสงฆ์บุปผาเทวีวรารามแห่งนี้ต่อมา ได้ถึง แก่การมรณภาพและมีพระภิกษุผู้ดูแล สำนัก
สงฆ์บุปผาเทวีวราราม ต่ออีก ๒ รูป ต่อมาทางคณะกรรมการโดยมีนายฉลอง นุชตรัง เป็นผู้ดำเนินเรื่องของจัดตั้ง
วัด โดยขออนุญาตชื่อวัดเป็น วัดบุปผาเทวีวราราม แต่ทางกรมการศาสนา เห็นสมควรอนุญาตให้ตั้งชื่อวัดเป็น
วัดดงละคร สังกัดมหานิกาย เพราะเหตุจากตำบลดงละคร ยังไม่มีชื่อวัดประจำตำบล วัดดงละครเป็นวัดที่ค่อนข้าง
ยากจนเพราะด้วยเหตุเป็นวัดที่อยู่กลางดงละคร และหมู่บ้านทำบุญน้อยหลังคาเรือน จึงทำให้วัดทรุดโทรม
และเมื่อปี๒๕๕๔ พระอธิการพยนต์ จิตฺตสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดดงละคร ได้ถึงแก่การมรณภาพ ทางชาวบ้านจึงได้
รวมตัวกันไปกราบนิมนต์ ท่านมหาสิริวัฒนา สีลสาโร (สกุลเดิม สิริวัชรวรกุล) วัดหนองทองทราย (วัดใหญ่ประจำ
ตำบล) มาเป็น เจ้าอาวาส แต่ท่านพระมหาสิริว ัฒ นา สีล สาโร ท่านขอว่าหากจะให้มาอยู่ ขอไม่ตั้งตู้บริจาค
และขอให้ อ ย่ า ตั ้ งราคาค่ า งวดในการเผาศพ/บวชพระ หากไม่ ม ี ท่ า นจะออกเอง หากชาวบ้ านตกลงกันได้
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ท่านก็จะมาอยู่ให้ เมื่อมติเป็นเอกฉันท์ตามคำขอร้องของท่านพระมหาสิริวัฒ นา สีลสาโร จึงเดินทางมาเป็น
เจ้าอาวาสให้ ตั้งแต่ปี ต่อมาปี ๒๕๕๕ จนถึง ปัจจุบัน
๓.๒ สถานการณ์ในพื้นที่
ตำบลดงละคร มี พ ื ้ น ที ่ ป ระมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ หรื อ ประมาณร้ อ ยละ ๑2 ของพื ้ น ที ่ ท ั ้ ง ตำบลสภาพ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ในเขตชลประทาน พื้นที่มีความลาดเอียงของระดับพื้นดิน
จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ มีพื้นที่เนินทางด้านเหนือ บริเวณใจกลางเป็นเนินสูง ที่ชาวบ้านเรียกว่า สันคู บริเวณตอน
ใต้ของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่นาเป็นส่วนใหญ่ มีผลไม้ และ ไม้ยืนต้นขึ้นอยู่หนาแน่น ทำให้อาชีพหลักของ
ประชาชน คือ เกษตรกรรมทำนาและทำสวน
จากข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลดงละคร ประกอบด้วย
๕ ยุทธศาสตร์
๑. การเกษตรก้าวหน้า หมายถึง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ลดต้นทุนในการผลิตแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน นำไปสู่ OTOP เกษตรกร
มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้มากกว่ารายจ่าย เป็นแหล่งสินค้าปลอดภัย
๒. การศึกษาก้าวไกล หมายถึง ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้มีความสนใจในการ
แสวงหาความรู้ ได้รับความรู้ตามกำลังความสามารถของตนเอง กล่าวคือ จัดหาสถานที่ จัดหาวิทยากรแหล่งความรู้
ใหม่ จัดอบรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. สังคมคุณภาพและคุณธรรม หมายถึง ประชาชนในตำบลดงละครเป็นสังคมคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเป็นอยู่ที่ดี สภาพแวดล้อมดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่เย็นเป็นสุข ครอบ ครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
๔. การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง นิ เ วศน์ หมายถึ ง การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ่ ย วโดยเน้ น การอนุ ร ั ก ษ์ ไม่ ท ำลาย
สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตำบลดงละคร มีโบราณสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ คือ
เมืองโบราณดงละคร มีสวนผลไม้มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ผลิตสินค้าของชุมชนที่ได้คุณภาพและได้รับรางวัลระดับห้าดาว
๕. เศรษฐกิจยั่งยืน หมายถึง นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ ตำบลดงละคร ให้ยั่งยืน มั่นคง
พึ่งพาตนเองได้
ทั้งนี้ ในพื้นที่ตำบลดงละคร ได้มีการนำต้นแบบ “บวร" บ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อศูนย์รวมจิตใจ และ
ที่พึ่งของชุมชน
“บ” แทนความหมายด้วยคำว่า “บ้าน” ซึ่งบ้านคือที่พักอาศัยหรือครอบครัวก็ได้บ้านให้ความรักความ
อบอุ่นผูกพันแม้จะเป็นหน่วยหรือสถาบันเล็กที่สุดในโครงสร้างของสังคม แต่เป็นจุดเริ่มต้น ของสังคมใหญ่ ๆ เป็น
ฟันเฟืองชิ้นเล็กที่มีความสำคัญมาก ทั้งนี้ บ้านในที่นี้หมายความรวมถึงหมู่บ้าน หรือชุมชนต่าง ๆ ด้วย ผู้นำที่เป็น
ตัวแทนของพลังบวร ที่มาจากบ้าน เช่น ผู้นตามธรรมชาติ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
“ว” แทนความหมายด้วยคำว่า “วัด” วัดเปรียบเสมือนศูนย์กลางทางจิตใจของคนไทยมาแต่ครั้งอดีต
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งทุกศาสนา ผู้นำที่เป็นตัวแทนพลังบวร ที่มาจากวัด
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หรือศาสนสถาน ประกอบด้วย ผู้นำทางศาสนาของแต่ละศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์พราหมณ์
ฮินดู ซิกข์ เช่น เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น บาทหลวง เป็นต้น
“ร” แทนความหมายด้วยคำว่า “โรงเรียน” โรงเรียนคือสถานที่ที่ให้ความรู้อย่างมีแบบแผน สำหรับ
เยาวชนซึ่งจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ภาระของโรงเรียนอาจดูหนักอยู่บ้างในปัจจุบัน เนื่องจากโรงเรียนต้องดูแล
เหล่าลูกศิษย์เหมือนลูกหลานของตน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชน เพื่อให้
ครอบคลุม ทั้งนี้ “ร” ในที่นี้จึงหมายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ด้วย
โดย พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร ซึ่งเป็นพระนักพัฒนา ใช้หลักบริหารศาสนสถาน
และสถานศึกษา จนทำให้คนในชุมชนที่ห่า งไกลวัด กลับมาผูกพันอยากเข้าวัดและทำให้เด็กด้อยโอกาสที่สังคม
ปล่อยปะละเลยกลับมามีชีวิตสดใสอีกครั้ง โดยโครงการเพื่อคนในชุมชน อาทิ ไม่ตั้งตู้รับบริจาค เผาศพฟรี บวชฟรี
เปิดวิทยาลัยระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดเพียง หนึ่ง
หลักสูตรคือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แก่เยาวชนที่ครอบครัวยากจนหรือถูกไล่ออกจาก
ระบบการศึกษาให้ได้มาเรียนฟรี เพื่อจะได้มีวุฒิไปสมัครงานและมีรายได้เลี้ยงตัวเองครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการ
สนับสนุนโรงเรียนใกล้ทั้งอุปกรณ์การเรียน ข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องปรุงรส สำหรับอาหารกลางวัน ให้เด็กๆ
รวมทั้งถ่ายทอดทักษะ การจัดการที่เจ้าอาวาส ร่ำเรียนมาจากรั้วมหาวิทยาลัย สู่ผู้บริหารโรงเรียนจึงกลายเป็นที่มา
ของผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อลดปัญหาเงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่รัฐให้มาหัวละ ๒๐ บาทและไม่เพียงพอ
นอกจากในพื้นที่ของวัดดงละครยังมีใช้พื้นที่ของวัดเพื่อทำโคก-หนอง-นา โมเดล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน โดย โคก-หนอง-นา โมเดล คือการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้
ธรรมชาติจัดการตัวเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตร
อินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๑. โคก: พื้นที่สูง
1.1 ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้น ให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า ๓อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง” ตาม
แนวทางพระราชดำริ
1.2 ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็น
เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็น
เครือข่าย
1.3 ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
๒. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ
2.1 ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)
2.2 ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตาม
พื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้
2.3 ทำฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ
น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
2.4 พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และ
เพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
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๓. นา:
3.1 พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน
คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้
ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน
3.2 ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา
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บทที่ ๔
ผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย สำคั ญ ที ่ น ำไปสู ่ ค วามสำเร็ จ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ประชาชน
ในพื้นที่ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย ปัจจัย ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ปัจจัยด้านทุน
ทางสังคม (๒) ปัจจัยทุนทางวัฒนธรรม (๓) ปัจจัยทางกายภาพ และ (๔) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
๔.๑ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การศึกษาดงละครโมเดลในครั้งนี้นอกจากจะศึกษาถึงบทบาทและความสำคัญของแนวคิดบ้าน วัด และ
โรงเรียน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วนั้น ยังศึกษาถึงความสัมพันธ์ของโคก
หนอง นา โมเดล บริเวณพื้นที่ตำบลดงละครว่ามีปฏิสัมพันธ์และมีความเชื่อมโยงต่อความสำเร็จดังกล่าวอย่างไร
ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของแนวคิดบ้าน วัด และโรงเรียน (หรือ บ ว ร ) ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ปัจจัยด้านทุน
ทางสังคม (๒) ปัจจัยทุนทางวัฒนธรรม (๓) ปัจจัยทางกายภาพ และ (๔) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ โดยปัจจัย
ทั้ง ๔ ด้าน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จในการบูรณาการทรัพยากรต่างๆ ที่เห็นได้เป็นรูปธรรม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนอย่าง
แท้จริง
๔.๑.๑ ปัจจัยด้านทุนทางสังคม
ปัจจัยด้านทุนทางสังคมของพื้นที่ตำบลดงละครกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิผลมากที่สุดต่อ
ความสำเร็จของแนวคิดบ้าน วัด และโรงเรียน (หรือ บ ว ร ) ในพื้นที่ ซึ่งมี ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่
๔.๑.๑.๑ ผู้นำเข้มแข็ง
ผู้นำในพื้นที่ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น
กล่าวคือ นอกจากตำบลดงละครจะมีผู้นำที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นแล้ว ตำบลดงละครยัง มีผู้นำที่มีความ
เข้มแข็งในหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของวัดและส่วนของราชการ ดังนี้
(๑) วัดดงละคร: วัดดงละครมีเจ้าอาวาสที่เป็นนักพัฒนาซึ่งปัจจุบันเป็นพระที่มีชื่อเสียง
ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ คือ พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร ผู้ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการ
ระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยการลงมือทำให้ดูเป็นตัวอย่างและสอดแทรกการสอน
ธรรมผ่านการเข้าไปช่ว ยเหลื อประชาชน ในอดีตก่อนที่ พระมหาสิ ริว ัฒ นา สีล สาโร จะมาเป็นเจ้าอาวาสที่
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วัดดงละครนั้น วัดดังกล่าวเป็นวัดร้าง และพื้นที่ตำบลดงละครในอดีตมีสภาพปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ ปัญหา
ยาเสพติด คนติดคุกเยอะ ปัญหาผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง มีครอบครัวยากจนจำนวนมาก ครอบครัวหาเช้ากิน
ค่ ำ เด็ ก และเยาวชนขาดโอกาสทางการศึ ก ษา เนื ่ อ งจากต้ อ งดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยติ ด เตี ย งที ่ เ ป็ น ญาติ ข องตนเอง
ทำให้ไม่ส ามารถไปเรีย นได้ และเด็กบางส่ว นที่จบประถมศึก ษาปี ที่ ๖ หรือมัธ ยมศึกษาปี ที่ ๓ ไม่มีเงิน ทุ น
ในการศึกษาต่อ เป็นต้น พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการศึกษา พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร จึงลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
ประชาชนที่มีความเดือดร้อนและนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปให้แก่ประชาชนด้วยตนเองพร้อมสอกแทรกธรรมะและ
คำสอนทางศาสนาระหว่างการเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือ นอกจากการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านผู้เดือดร้อนแล้วนั้น
เจ้าอาวาสวัดดงละครได้ดูแลเด็กที่เข้าไม่ ถึง/ ตกหล่นจากระบบการศึกษา สนับสนุนข้าวสารให้ทุกโรงเรียน
ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องอาหารกลางวันที่โรงเรียนมีงบประมาณจำกัด ทั้งนี้ เจ้าอาวาสวัดดงละครไม่ได้ช่วยเหลือ
โรงเรียนแค่ในพื้นที่ตำบลดงละคร แต่ยังให้การสนับสนุนเกือบทุกโรงเรียนในจังหวัดนครนายก จากการที่เจ้าอาวาส
วัดดงละครให้ความสำคัญกับการศึกษาจึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกของประเทศไทยที่เปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีชื่อว่า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ สอนหนังสือเด็กยากจนเพื่อสร้างอาชีพ นอกจากนี้ วัดดงละคร
ยังมีโครงการช่วยเหลือคนยากจน อาทิ ไม่ตั้งตู้รับบริจาค เผาศพฟรี บวชฟรี เปิดวิทยาลัยระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แก่เยาวชนที่ครอบครัวยากจน หรือถูกไล่ออกจากระบบ
การศึกษาให้ได้มาเรียนฟรีเพื่อจะได้มีวุฒิไปสมัครงานและมีรายได้เลี้ยงตัวเองครอบครัว ทำให้เจ้าอาวาสวัดดงละคร
ได้รับรางวัลจำนวนมาก อาทิ รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นต้น สิ่งที่ผู้นำของวัดดงละคร
คือ พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร ผู้ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดดงละคร ทำให้ดูเป็นตัวอย่างคือการลงมือทำให้ประชาชน
และชุมชนสังคมเห็นเป็นตัวอย่างของการช่วยเหลือคนในชุมชน เพราะเจ้าอาวาสให้ความสำคัญต่อกระบวนการ
มีส่วนร่วม แต่การจะมีส่วนร่วมได้นั้นอาจต้องอาศัยผู้นำที่จะลุกขึ้นมาริเริ่มและทำให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจ
จริง เกิดความศรัทธา และวัดดงละครกลายเป็นศูนย์ร วมจิตใจของคนในชุมชน และความสมัครสามัคคี ข อง
คนภายในชุมชนตามมา
(๒) ผู้ใหญ่บ้าน ถึงแม้เจ้าอาวาสวัดดงละครจะเป็นผู้ริเริ่มในการลุกขึ้นมาช่วยเหลื อ
ประชนชนในพื้นที่ แต่เจ้าอาวาสวัดดงละครให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีมในการลงพื้นที่
ทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่จะมีผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าอาวาสด้วยทุกครั้ง กล่าวคือการลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนนั้นลงเป้นทีมที่ประกอบด้วย เจ้าอาวาส (ลงพื้นที่ด้วยทุกครั้ง) ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ผู้แทนสถานีตำรวจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเจ้าอาวาสและผู้ใหญ่บ้าน
มีแนวคิดในการทำงานที่คล้ายกันคือ การจะดึงให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนได้นั้น ผู้นำจะต้องทำให้ดูเป็นตัว อย่าง ซึ่งงานบางอย่างต้องอาศัยการลงมือลงแรงจากคนในพื้ นที่
โดยแรกเริ่มนั้น ผู้ซึ่งเป็นผู้นำร่วมกับเจ้าอาวาส คือ ผู้ใหญ่บ้าน จึงถือได้ว่าพื้นที่ตำบลดงละครมีผู้ นำในระดับ
ผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีความใกล้ชิดประชาชนเป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็ง
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๔.๑.๑.๒ ความร่วมมือร่วมใจ
จากปัจจัยแห่งความสำเร็จของการมีผู้นำทางสังคมที่มีความเข้มแข็งเป็นจุดเริ่มต้นของ
การระดมทรัพยากรและความช่วยเหลือต่างๆ จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมของการช่วยเหลือในพื้นที่ขึ้น นอกจากนี้
ชาวบ้านที่ตำบลดงละครยังเป็นส่วนสำคัญทีี่ทำให้เกิด ความร่วมมือร่วมใจกัน โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิด
การแพร่ร ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กล่าวได้ว่าตำบลดงละครได้รับผลกระทบน้ อยมาก เพราะเป็น
วัฒนธรรมของคนที่ตำบลดงละคร เวลาที่เจ้าอาวาสและทีมงานลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ชาวบ้านในตำบลดง
ละครก็จะให้ของเล็กๆน้อยๆ จากในสวนของตัวเอง ให้กลับทีมงาน โดยของที่ให้นั้นก็จะถูกกระจายให้กับชาวบ้าน
คนอื่นๆที่มีความต้องการและเดือดร้อนต่อไป จนกล่าวได้ว่าทรัพยากรต่างๆ ภายในตำบลดงละครไม่มีวันขาด
เพราะความร่วมมือร่วมใจ ประกอบกับความเสียสละของประชาชนในพื้นที่ช่วยเอื้ออำนวยให้การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวดงละครเป็นไปอย่างไม่รู้สึกถึงความติดขัดหรือขาดแคลนแต่อย่างใด
๔.๑.๑.๓ เครือข่าย
การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลดงลงครนั้นเป็นการระดมความช่วยเหลือผ่าน
การมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ ข องภาคส่ ว นต่ า งๆ ภายใต้ แ นวคิ ด บ้ า น วั ด และโรงเรี ย น ที ่ เ ป็ น ทั ้ ง กลไกการช่ ว ยเหลื อ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในรูปแบบต่างๆ อาทิ การมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน
หรือราชการ และหลายครั้งการตัดสินใจต่างๆ ที่มีความสำคัญและกระทบกับคนจำนวนมากจะต้องพิจารณา
โดยรูปแบบของคณะกรรมการข้างต้น ส่งผลให้การขับเคลื่อนแนวคิดบ้าน วัด และโรงเรียนเห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการกระจายทรัพยากรของวัดต่างๆ ภายในพื้นที่ดงละคร มีการช่วยเหลือกัน ขาดเหลืออะไร
ก็จะช่วย ถ้าวัดไหนมีงานจะลงมาช่วยกัน จนเกิดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมา และยังมีเครือข่ายการ
ช่วยเหลือจากภายนอกพื้นที่ผ่านวัดดงละครและเจ้าอาวาสวัดดงละครช่วยให้เกิดเครือข่ายการระดมทรัพยากร
การช่วยเหลือจากภายนอกพื้นที่เข้ามาสู่ตำบลดงละครได้
๔.๑.๒ ปัจจัยทุนทางวัฒนธรรม
พื้นที่ตำบลดงละครเป็นพื้นที่ที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยมีเรื่องเล่าสืบเนื่อง
ต่อกันมาว่า สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายว่าเมือง “ดงละคร”
เป็นเมืองที่นางพญาของสมัยโบราณสร้างไว้ให้องครักษ์ ซึ่งผู้รู้ สันนิฐานว่า เมืองที่กล่าวถึงคือเมืองโบราณดงละคร
ชื่อดงละครนี้มาจากตำนานพื้นบ้านบอกเล่าว่าในคืนวันเพ็ญเต็มดวงชาวบ้านาจะได้ยินเสียงปี่พาทย์แว่วมาตาม
สายลม แต่ห าที่มาของเสีย งดนตรีไ ม่ ได้ ชาวบ้านจึงเรียกเมืองแห่งนี้ว ่าเมือ งดงละคร คือดงที่มีเสียงละคร
หรือเมืองลับแล นอกจากนี้ ชาวดงละครยังมีความเชื่อว่าคนดงละครนั้นเป็นคนดี ใครที่ไม่ใช่คนดีจะไม่สามารถใช้
ชีวิตอยู่ในพื้นที่ตำบลดงละครได้ ดังนั้น จึงเกิดความเชื่อที่สืบ ต่อกันมาว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนดงละครเป็นคนดี
ถ้ อ ยที ถ ้ อ ยอาศั ย ไม่ ค ่ อ ยทะเลาะเบาะแว้ ง เชื ่ อ ในความศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ ข องสถานที ่ ด งละ คร ทำให้ ค นดงละคร
มีความเสียสละ และเกิดการช่วยเหลือกันในส่วนรวม

24
๔.๑.๓ ปัจจัยทางกายภาพ
ปัจจัยทางกายภาพเชิงพื้น ที่ของตำบลดงละครเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความโดดเด่น กล่าวคือ
บริเวณตำบลดงละครนั้น พื้ น ที่ เป็ น ทรงกระทะคว่ำ และเป็นที ่ส ู ง ส่งผลให้ไม่เ กิด อุท กภัย ในพื้น ที่ด งละคร
ในขณะเดียวกันแม้จะเป็นพื้นที่สูงแต่ก็ไม่ขาดน้ำ มีน้ำใช้ตลอด สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี สภาพอากาศ
เอื้ออำนวยมากกว่าพื้นที่ราบลุ่ม เพราะเป็นบริเวณเนินดิน สูงแต่มีน้ำสมบูรณ์ ดินไม่เปรี้ยว ไม่ก่อย ดินดีมาก
สามารถปลูกผลไม้ได้ดี อาทิ ขนุน มะยงชิด มะปางหวาน เป็นต้น และด้วยความที่มีลักษณะทางกายภาพโดดเด่น
นั้นจึงมีการนำแนวคิดโคก หนอง นา โมเดลมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ โดยโคก หนอง นา โมเดลที่วัดดงละครเกิดจาก
การพัฒนาและต่อยอดมาจากโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ จากสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ที่เคยมีผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยติดเตียง เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นญาติของตนเอง เจ้าอาวาสวัดดง
ละครจึงเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ จึงได้ริเริ่มสร้างศูนย์เรียนรู้ขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้
เรียนรู้ประยุกต์ใช้แนวคิดโคก หนอง นา โมเดล จึงใช้พื้นที่บริเวณวัดดงละครที่มีองค์ประกอบของทั้งโคก หนอง
และนา สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ในกับคนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ และท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้สอนโคก หนอง นา โมเดล
และเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กๆ
พื้นที่บริเวณตำบลดงละครนั้นมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ถือได้ว่าสมบูรณ์ ดินดี เหมาะกับการทำ
การเกษตร มีสมุนไพรที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ขายได้ราคาดีมาก บางส่วนส่งผลผลิตให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร์ กล่าวได้ว่าพื้นที่ตำบลดงละครเป็นพื้นที่ที่มีห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ครบทุกขั้นตอนอยู่ใน
ตำบลดงละคร จึงเป้นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แม้เกิดเหตุการณ์วิกฤตดังเช่นโควิด -๑๙ ประชาชนตำบลดงละครได้รับ
ผลกระทบค่อนข้างน้อยจากวิกฤดังกล่่าว
ด้วยตำบลดงละครมีจุดเด่นทางกายภาพที่ชัดเจน จึงเป็นที่มาของการนำแนวคิดโคก หนอง นา
โมเดลมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ดังนั้น ดงละครโมเดลจึงไม่ใช่แต่ บ.ว.ร. หากแต่ยังมีโคก หนอง นา เป็นส่วนเสริมใน
ด้านการเรียนรู้และทำกิจกรรมของประชาชนด้วย
๔.๑.๔ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๔.๑ รพ.สต. ออกแบบเครื ่ อ งมื อ ให้ ก ั บ อสม. ลงไปเก็ บ ข้ อ มู ล มี ก ารจั ด ระบบข้ อ มู ล
โดยเรียงลำดับความสำคัญ สภาพปัญหา ความเดือดร้อน จึงทำให้เมื่อเกิดวิกฤติ สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้
ได้ทันที
๔.๑.๔.๒ เจ้าอาวาสมีการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
(๑) ด้านการสงเคราะห์ เริ่มต้นจากค้นหาความต้องการของคนในพื้น (ชุมชน, โรงเรียน,
รพ.สต.) ว่ามีความต้องการให้การช่วยเหลือในด้านใดบ้าง จำนวนเท่าไหร่ แล้วจึงใช้ภาคีเครือข่ายส่วนตัวที่มีอยู่
เช่น ลูกศิษย์ ผู้ติดตามในเฟซบุ๊ค เครือญาติในพื้นที่ แล้วจึงขยายออกไปตามหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ในการขอรับ
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บริจาค เชิญชวนร่วมทำบุญ ทำให้การทำบุญเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยใช้ตัวเองเป็น
สื่อกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้กับผู้รับ
(๒) ด้านชุมชน จากการที่วัดได้จัดสรรพื้นที่การเกษตร โดยนำโคก หนอง นา โมเดลมา
ประยุกต์ใช้ พบว่า วัดไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพังได้ ทำให้ต้องดึงทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา โดยได้ขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ปราชญ์ชุมชน เด็กนักเรียน และคนในชุมชน
เข้ามาช่ว ยกัน ดู แล ช่ว ยกัน ปลูกพืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรที่เป็น อัตลั ก ษณ์ท ้ องถิ่ น นอกจากนี้เจ้า อาวาสได้ มี
การวางแผนจัดกิจกรรม เพื่อที่จะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในอนาคตมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดเวรรดน้ำ ดูแลแปลง
ผัก และการจัดประกวดผลิตผล เป็นต้น จะทำให้ทุกคนได้รู้สึกมีส่วนร่วม เห็นคุณค่า และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน
(๓) ด้านกายภาพ ด้วยลักษณะพื้นที่บริเวณวัด เป็นลักษณะกระทะคว่ำ พร้อมกับมีบ่อน้ำ
ขนาดใหญ่ที่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน จึงทำให้การบริหารจัดการไม่
ยากนัก เพียงแต่ต้องมีการจัดสรรพื้นที่ในการเพาะปลูกให้ทีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
(๔) ด้านงบประมาณ วัดดงละคร เป็นวัดที่ไม่มีตู้รับบริจาค เจ้าอาวาสเน้นการช่วยเหลือที่
ตรงกับความต้องการ และความเดือดร้อนเป็นหลัก และจะใช้กลไกในการทอดกฐิน หรือทอดผ้าป่า ในการระดม
งบประมาณให้การช่วยเหลือ ทำให้ผู้ที่ทำบุญเห็นว่าเงินที่ทำบุญไปนั้น ได้ถูกนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่
เดือดร้อนจริง ก่อให้เกิดจิตสำนึก และเป็นการสร้างสังคมเพื่อการแบ่งปันได้อย่างแท้จริง
สรุปภาพรวมจากการบริห ารจัดการ จุดเริ่มต้นจากการมีฐานข้อมูลของคนในชุมชน นำไปสู่
การต่อยอดการให้ความช่วยเหลือโดยมุ่งเน้นที่ความต้องการเป็นหลัก การให้ที่ตรงกับความต้องการของผู้รับ
ผ่านตัวกลาง คือ วัด โดยเจ้าอาวาสเป็นตัวกลางผ่านกลไกการ ทำบุญ ทำให้เกิดการหลั่งไหลของการช่วยเหลือเข้า
มาอย่างไม่ขาดสาย สภาพพื้นที่มีความได้เปรียบในเชิงกายภาพ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการใช้พื้นที่วัดให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ นำ โคก หนอง นา โมเดล มาใช้ในพื้นที่ สร้างกิจกรรมเพื่อให้คนในชุมชน
เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาพื้นที่ จึงสรุปได้ว่า สุดท้าย
แล้ว โคก หนอง นา โมเดล เป็น เพีย งกลไกหนึ ่ง ที่ ทำให้ค นในชุ มชน (บ้าน) เด็กนักเรียน คุณครู (โรงเรีย น)
เข้ามาช่วยเหลือเจ้าอาวาส (วัด) สะท้อนหลักในการพัฒนาได้อย่างชัดเจนว่ าการพัฒนาสิ่งใดก็ตาม ไม่สามารถทำ
เพียงลำพังได้ แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชน ผู้นำที่เข้มแข็ง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
จึงจะทำให้การพัฒนาสำเร็จได้
๔.๒ กิจกรรมในพื้นที่
กิ จ กรรมในพื ้ น ที่ ต ำบลดงละคร อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครนายก ภายใต้ แ นวคิ ด บ้ า น วั ด โรงเรี ย น
สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) ด้านการศึกษา (๒) ด้านสังคม และ (๓) ด้านสุขภาพ
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๔.๒.๑ ด้านการศึกษา
4.2.1.1 จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าไม่ถึงระบบการศึกษา หรือไม่สามารถเรียน
ในระบบศึกษาปกติได้
4.2.1.2 สนับสนุนข้าวสาร อาหารกลางวันให้แก่เด็กและเยาวชนสถานศึกษา
4.2.1.3 วัดสอนหนังสือและสอนธรรมะให้แก่เด็กยากจนและเด็กในสถานศึกษา
4.2.1.4 เจ้ า อาวาสวั ด ดงละครก่ อ ตั ้ ง วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ยศาสตร์
เพราะต้องการให้มีพื้นที่ทางการศึกษาให้กับเยาวชน
๔.๒.๒ ด้านสังคม
4.2.2.1 ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนคนยากไร้ในพื้นที่
4.2.2.2 วัดดงละครมีโครงการช่วยเหลือคนยากจน อาทิ การจัดงานบวช และงานศพฟรีสำหรับ
ประชาชนที่ไม่มีเงิน เป็นต้น
๔.2.2.3 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
๔.๒.๓ ด้านสุขภาพ
4.2.3.1 เยี่ยมบ้านผู้ป่วย/ ผู้ป่วยติดเตียง
4.2.3.2 มอบเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยและโรงพยาบาล
๔.๒.๔ ด้านการเกษตร
4.2.4.1 กิจกรรมโคก หนอง นา เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรให้แก่คนในชุมชน
4.2.4.2 มอบผลผลิตทางการเกษตรจากการพัฒนาพื้นที่โคก หนอง นา บริเวณวัดดงละครให้แก่
ประชาชนที่มาช่วยพัฒนาพื้นที่
ดังนั้น สามารถสรุป รู ป แบบการพัฒ นาคุณภาพชีว ิ ตประชาชนในพื ้น ที่ ตำบลดงละคร อำเภอเมื อ ง
จังหวัดนครนายก หรือ ดงละครโมเดล ได้ดังแผนภาพด้านล่าง (หน้าที่ ๒๗)
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ดงละครโมเดล

28

บทที่ ๕
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ดงละครโมเดลเป็ น รู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ประชาชนในชุ ม ชนโดยอาศั ย แนวคิ ด ของบ้ า น
วัด โรงเรียนและราชการ ในพื้นที่ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นกลไกในการขับเคลื ่ อน
การช่วยเหลือประชาชน จุดเด่น/ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของดงละครโมเดลนั้นมี ๔ ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย
5.1.๑ ปั จ จั ย ด้ า นทุ น ทางสั ง คม ได้ แ ก่ การมี ผ ู ้ น ำที ่ เ ข้ ม แข็ ง ทั ้ ง ในส่ ว นของวั ด และราชการ ได้ แ ก่
พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนและสังคมว่าเป็นพระนักพัฒนา
ที่เป็นผู้ริเริ่มการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรทั้งหมดทั้งจากในพื้นที่และนอกพื้นที่ตำบลดงละครเพื่อช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเป็นพระนักพัฒนาที่ให้โอกาสทางการศึกษาและใช้ธรรมะสอดแทรกการ
ช่วยเหลือ ส่งผลให้นอกจากประชาชนชาวดงละครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยัง เป็นคนดี มีคุณธรรม และเห็นแก่
ส่วนรวม เพราะมีเจ้าอาวาสเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต โดยจุดประสงค์หลักในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
คือต้องการให้คนเป็นคนดี โจทย์ในการทำงานของเจ้าอาวาสวัดดงละคร คือ เครือข่าย กำลังใจ และการพัฒนา
คุณธรรม/ จริยธรรม โดยเน้นให้แรงเสริม ผ่านคำพูด คำสอน และการช่วยเหลือให้ประชาชนที่ลำบากให้ประชาชน
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและรู้สึกมีคุณค่าต่อผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับสโลแกนของวัดดงละครที่ว่า “ยากินไว้ใช้ ยาใจไว้ช่วย”
นอกจากนี้ ตำบลดงละครยังมีผู้นำในภาคส่วนของราชการที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้าน คือ
ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีแนวคิดของการดึงทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยการลงมือทำให้ดูเป็นตัวอย่าง จึงกล่าวได้ว่า
ดงละครโมเดลนั้นมีผู้นำที่เข้มแข็งอยู่ในทั้ง ๒ องค์ประกอบหลั กของบ้าน วัด และโรงเรียน (ราชการ) ซึ่งคือ
วัดและราชการ จึงเสริมให้ปัจจัยด้านทุนทางสังคมของดงละครโมเดลมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ พื้นที่ตำบลดงละครยังมีจุดเด่นในเรื่องความร่วมมือร่วมใจและเครือข่ายที่มีจุดเริ่มต้น
มาจากผู้น ำ (เจ้าอาวาสวัดดงละคร และผู้ใหญ่บ้าน) เป็นผู้ริเริ่มลงมือ ทำเป็นตัว อย่ างเกิด เป็นวิ ถี ใหม่ ข อง
การช่วยเหลือที่ร่วมลงแรงและไม่นิ่งดูดายต่อปัญหา เกิดความรู้สึกของการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วม
5.1.๒ ปัจจัยทุนทางวัฒนธรรม คนตำบลดงละครมีความคิดความเชื่อและค่านิยมที่สั่งสมกันมานาน
โดยมีความเชื่อที่ว่าพื้นที่ตำบลดงละครเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลพื้นที่ดังกล่าวอยู่ และยังมีความเชื่อ
ว่าคนดงละครเป็น คนดี ดังนั้น หากมีใครกระทำเรื่องไม่ดี เป็นคนไม่ดี จะทำให้ไม่ส ามารถอยู่ในพื้นที่ตำบล
ดงละครได้ ด้วยความเชื่อดังกล่าวทำให้คนในพื้นที่ตำบลดงละครมีหลักในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ คนตำบลดง
ละครยังเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้โอกาสคน
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5.1.๓ ปัจจัยทางกายภาพ พื้นที่ตำบลดงละครมีความโดดเด่นทางกายภาพและมีลักษณะเฉพาะที่ต่างจาก
พื ้ น ที ่ อ ื ่ น กล่ า วคื อ เป็ น พื ้ น ที ่ ร าบสูง จึง ไม่ ม ี น้ ำ ท่ ว มแต่ ก ็ ไ ม่ข าดน้ำ จึ ง สามารถทำการเกษตรได้ ต ลอดทั้งปี
ประกอบกับพื้นที่ตำบลวัดดงละครมีต้นทุนองค์ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผักสวนครั้วรั้วกินได้เป็น
ทุนเดิม และพื้นที่ตำบลดงละครยังมีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่น กล่าวคือ เป็นพื้นที่ที่มีองค์ประกอบของแนวคิด
โคก หนอง นา โมเดล ครบถ้วน คือ เป็นพื้นที่สูง (โคก) มีหนองน้ำหรือแหล่งน้ำ (หนอง) และมีพื้นที่ทำนา (นา)
จึงสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เรื่องโคก หนอง นา โมเดลได้เป็นอย่างดี เกิดการทำกิจกรรมร่วมกันของคน
ในพื้นที่ และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของคนในชุมชน
5.1.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ตำบลดงละครมีการจัดเก็บข้อมูลรายครอบครัวผ่านการดำเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทำให้รู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ตำบลดงละครมีการ
บริ ห ารจั ด การและตั ด สิ น ใจเรื ่ อ งต่ า งๆ ในรู ป แบบของคณะกรรมการ อาทิ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น และมีเจ้าอาวาสวัดดงละครเป็นผู้ดูแลจัดสรรทรัพยากร
จากในวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จึงกล่าวได้ว่าตำบลดงละครมีต้นทุนด้านการบริหารจัดการในรูปแบบทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการคอยหนุนเสริม ทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่มี
ความต่อเนื่อง ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในส่ว นของแนวคิดโคก หนอง นา ในพื้นที่ตำบลดงละครนั้น เนื่องจากพื้นที่มีการนำแนวคิด
โคก หนอง นา มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ประมาณ ๓ เดือน จึงยังไม่เกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน แต่แนวคิด
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางการเกษตรร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
ในชุมชน
ดังนั้น ผลสำเร็จของดงละครโมเดล (แผนภาพสรุปดงละครโมเดลหน้าที่ 29) จึงเกิดจากการประสาน
ปัจจัยทั้ง ๔ ด้านของแนวคิดบ้าน วัด และโรงเรียน (ราชการ) เข้าด้วยกัน ได้แก่ (๑) ปัจจัยด้านทุนทางสังคม
(๒) ปัจจัยทุนทางวัฒนธรรม (๓) ปัจจัยทางกายภาพ และ (๔) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ส่งผลให้เด็ก เยาวชน
คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลดงละครมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ และ
ส่งผลให้ชุมชนดงละครมีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะสำหรับพื้นที่ตำบลดงละคร
5.2.1.1 พื้นที่ตำบลดงละครมีต้นทุน/ จุดเด่นทางวัฒนธรรมและทางกายภาพที่ชัดเจน สามารถ
นำมาต่อยอดและพัฒนาสร้างอาชีพ สร้างช่องทางในการหารายได้มากขึ้นให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ผู้จัดทำมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
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5.2.1.๒ ควรพัฒนาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรและสมุนไพรจากในพื้นที่ โดยการให้ความรู้
ประชาชนในพื้นที้เกี่ ยวกับการทำการตลาด (Marketing) และสร้างเรื่องเล่า (Story) เพื่อให้ผลผลิตของตำบล
ดงละครเป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้างนอกพื้นที่ยิ่งขึ้น
5.2.๑.๓ ควรจัดให้มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /เชิงประวัติศาสตร์ โดยสามารถจัดเป็น
ทริปการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip (ไปเช้า-เย็นกลับ) เส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดนครนายก
ตำบลดงละคร เนื่องจากตำบลดงละครมีต้นทุนทางด้านประวัติศาสตร์ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีเมืองโบราณ
ดงละคร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลดงละคร จึงควรจัดให้มีเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชน
จากพื้นที่อื่นได้มีโอกาสรู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวดงละครมากยิ่งขึ้น และยังช่วย
ให้ตำบลดงละครและประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการที่มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น
5.2.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการนำดงละครโมเดลไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น
ดงละครโมเดล เกิดจากการผสมผสานปัจจัยแห่งความสำเร็จ 4 ด้าน ได้แก่ (๑) ปัจจัยด้าน
ทุน ทางสังคม (๒) ปัจ จัย ทุน ทางวัฒ นธรรม (๓) ปัจจัยทางกายภาพ และ (๔) ปัจจัยด้านการบริห ารจัดการ
ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตั้งแต่เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการขั บ เคลื ่ อ นและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต ประชาชนและสั ง คม ผ่ า นกระบวนการพั ฒ นาชุม ชนตามแนวคิ ด
บ้าน (บ) วัด และโรงเรียน/ ราชการ (ร) โดยดงละครโมเดลเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนและ
สร้างความเข้มแข็งของภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ ซึ่งพื้นที่อื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทและ
วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ได้ โดยมีข้อเสนอแนะในการนำดงละครโมเดลไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น (ดังแผนภาพ
สรุปข้อเสนอแนะสำหรับการนำดงละครโมเดลไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น หน้าที่ 33) ดังนี้
5.2.3.1 การค้นหาบุคคลหรือตัวแสดงหลัก (Key Players) ที่มีอิทธิพลทั้งในส่วนของบ้าน
วัด และโรงเรียน
ขั้น ตอนนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากการริเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ จำเป็นต้องอาศัย
คนที่เป็นที่รู้จักของชุมชนและประชาชนส่วนใหญ่ เคารพและให้การยอมรับ จึงจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ ได้ ดังนั้นบทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือหน่วยงานรัฐ
จะต้องค้น หาบุคคลหรื อตัว แสดงหลัก (Key Players) ในพื้นที่นั้นๆ และเข้าไปเสริมพลัง แก่ บุค คลดัง กล่ า ว
รวมทั้งทำหน้าที่ประสานและเชื่อมความสัมพันธ์กับ ตัวแสดงต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดี ภายในชุมชน
และหากสามารถค้นหาบุคคลหรือตัวแสดงนั้นๆ ที่เป็นผู้นำในชุมชนหรือบุคคลที่พื้นที่ให้การยอมรับได้ จะยิ่งสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาถึงองค์ประกอบของบ้าน วัด และโรงเรียน/ ราชการแล้ ว
การค้น หาบุคคลหรือตัวแสดงหลัก ได้ในทั้งส่วนของบ้าน วัด และโรงเรียน/ ราชการ จะยิ่งทำให้ส ามารถดึง
ความความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมจากประชาชนได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากในส่วนของดงละครโมเดลนั้น จาก
ผลการศึกษาพบว่า ตำบลดงละครมีผู้นำที่เข้มแข็งอยู่ใน 2 ส่วนขององค์ประกอบบ้าน (บ) วัด (ว) และโรงเรียน/
ราชการ (ร) คือ มีผู้นำในส่วนของวัด (ว) คือ พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร และผู้นำที่เข้มแข็ง

31
ในส่ว นของราชการ (ร) คือ ผู้ใหญ่บ ้า น ส่งผลให้ปัจจั ย ในด้ านทุ น ทางสัง คมที ่เ ป็ นผู ้น ำของดงละครโมเดล
มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
5.2.3.2 ค้นหาจุดเด่นหรือทุนเดิม ของพื้นที่เพื่อใช้เป็น ฐาน/ ต้นทุนในการพัฒนาต่อยอด
ในด้านต่างๆ
แต่ ล ะพื ้ น ที ่ ล ้ ว นมี อ ั ต ลั ก ษณ์ เ ป็ น ของตนเอง ดั ง นั ้ น หน่ ว ยงานในระดั บ พื ้ น ที ่ เช่น
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ และสำนักงานพัฒนาสังคและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรให้
ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนโดยการดึงจุดแข็ง/ จุดเด่นของชุมชน หรือทุนเดิมที่มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อ
และวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ จะทำให้การพัฒนาต่างๆ อยู่บนรากฐาน/ ยึดโยงกับความคิด/ ความเชื่อของคน
ในพื้นที่ ประเด็นนี้มีความสำคัญมาก เพราะหลายครั้งเวลาเราจะพัฒนาพื้นที่/ ชุมชน เราไม่ได้ฟังสิ่งที่พื้นที่ต้องการ
หรือสิ่งที่ชุมชนมีต้นทุนอยู่แต่เดิม หลายครั้งที่การพัฒนาต่างๆ เกิดจากความคิดและมุมมองของคนนอกพื้นที่ท่คี ิด
ว่าสิ่งนั้นน่าจะดีหากมีการดำเนินการเรื่องนั้นๆ ดังนั้น กระบวนการหรือขั้นตอนของการค้นหาจุดเด่นหรือทุนเดิม
ของพื้นที่เพื่อใช้เป็นฐาน/ ต้นทุนในการพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาและค้นหาให้รอบ
ด้านและลึกให้ถึงแก่นของความคิด/ ความเชื่อที่จะสามารถยึดโยงความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่เข้าด้วยกันได้
กรณี ข องดงละครโมเดลที ่ ต ำบลดงละครนั ้ น ปั จ จั ย แห่ ง ความสำเร็ จ ด้ า นทุ น ทาง
วัฒนธรรม ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวดงละคร คือ การมีความเชื่อร่วมกันว่าพื้นที่ตำบลดงละครเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
คนดงละครเป็นคนดี จึงเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของคนดงละครที่เป็นความเชื่อพื้นฐาน เปรียบเสมือนธรรมนูญของ
คนในชุมชนร่วมกัน ที่จ ะช่วยต่อยอดและยึดเหนี่ยวให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกัน ทำกิจกรรมร่ว มกัน
บนความเชื่อ/ ต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
5.2.3.3 การจัดเก็บ/ สำรวจข้อมูลความต้องการหรือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยเหตุที่ทรัพยากรในแต่ละพื้นที่มีจำกัดดังนั้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ดังนั้น หน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่น สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรจัดเก็บ /สำรวจข้อมูล หรือประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ (1) จำนวนประชากร แยกตามอายุ
เพศ อาชีพ การศึกษา และรายได้ (๒) ข้อมูลปัญหา/ สถานการณ์ในพื้นที่ (3) ข้อมูลความต้องการได้รับความ
ช่วยเหลือของประชาชน แยกตามระดับความเร่งด่วน (๔) ข้อมูลทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ เมื่อได้ข้อมูล (1) - (4)
ข้างต้นแล้วจึงนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับการช่วยเหลือก่อน - หลัง ทั้งนี้ การบริหารจัดการจะเกิดประสิทธิภาพ
หากชุ ม ชนมี ก ารจัด เก็ บ และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในรู ปแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื ่ อ ความสะดวกในการนำข้ อ มู ล ไปใช้
ในการวิเคราะห์การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตอบโจทย์มากขึ้น
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5.2.3.4 การจัดกิจกรรมให้ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียนหรือราชการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
ขั ้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ ่ ม เป้ า หมายได้ ม าเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นส่วนที่จะทำให้ทุกภาคส่วนทั้งบ้าน (บ) วัด (ว) และโรงเรียน/ ราชการ (ร)
เข้ามามีป ฏิส ัมพัน ธ์ร่วมกัน ผ่านการทำกิจกรรมที่ เข้ากับบริบทในทางพื้นที่และวัฒนธรรม ดังนั้น กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรใช้กลไกในระดับพื้นที่ อาทิ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นต้น ในการทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชน
โดยมีจุดเน้นที่สำคัญคือ ในช่วงแรกผู้นำจะต้องเป็นผู้ริเริ่มหรือเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ด้วยทุกครั้ง เนื่องจากหากมี
ผู้นำเข้าร่วมกิจกรรมจะช่วยดึงให้ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงประชาชนเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมด้ว ย
นอกจากนี้ การหาสถานที่ภายในชุมชนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วย โดยควรเป็นสถานที่ที่
เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน และทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงและใช้สถานที่ดังกล่าวได้ อาทิ วัด ศูนย์เรียนรู้ภายใน
ชุมชน เป็นต้น
ในกรณีของพื้นที่ตำบลดงละครนั้นกิจกรรมที่มีการทำร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ
ในองค์ประกอบของผู้แสดงหลักในส่วนของบ้าน วัด และโรงเรียน/ ราชการ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 มิติ ด้วยกัน
ได้แก่ (1) ด้านสังคม (2) ด้านสุขภาพ (3) ด้านการศึกษา (4) ด้านการเกษตร (โคก หนอง นา) โดยทั้ง 4 มิติ
ข้างต้นผู้นำจากในส่วนของวัด (เจ้าอาวาสวัดดงละคร) และราชการ (ผู้ใหญ่บ้าน) เข้าร่วมทำกิจกรรมด้วยทุกครั้ง
จึงส่งผลให้เกิดความเลื่อมใสและศรัทธาจากคนในพื้นที่ตำบลดงละคร
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